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Kaip Kerenskio šalininku spėkos 
likosi nugalėtos.

True translation filed with the |>ost- 
niaster at Boston, Mass., on Nov. 
21. 1917. as required by the Act of
October 6, 1917.
Mušis tęsėsi nuo subatos iki 

panedėlio.
Iš Petrogrado pranešama, 

kad mušis, kuriame premje
ras Kerenskis likos sumuš
tas, prasidėjo subatoj (10 
lapkričio! ir traukėsi iki pa
nedėlio.

Kerenskis turėjo 5,000 ka
zokų ir kelis šimtus kade
tų su daugybe artilerijos. 
Revoliucijonierių spėkos su
sidėjo iš keturių gvardijos 
pulkų, kelių batalionų juri
ninkų ir kelių Raudonosios 
Gvardijos skyrių.

Associated Press kores
pondentas 11 lapkričio ap
lankė mūšio sceną ir atrado, 
kad revoliucijonieriams ta
me mūšyje vadovavo aristo
kratiški oficieriai, kurie bu
vo nepatenkinti Kerenskio 
politika.

Vienas garsiosios Petro
grado gvardijos pulkininkas 
dabar yra revoliucionierių 
štabo viršininkas ir koman
duoja savo spėkomis nuo 
namo stogo, už 2 mylių nuo 
Pulkovos gatvės. Šitas pul
kininkas davė koresponden
tui tokių paaiškinimų apie 
muši su Kerenskio kazokais:

"Mušis prasidėjo subatoj 
ir tęsėsi iki panedėlio nak
ties. Kerenskis turėjo 5,000 
kazokų, kelis šimtus milita- 
riškų kadetų, daugybę sun
kiosios ir lengvos artileri
jos ir vieną šarvuotą trauki
nį. Musų spėkos susidėjo iš 
keturių pulkų garsiosios 
Petrogrado gvardijos, ke
lių batalionų jurininkų ir 
Raudonos Gvardijos.

"Musų spėkos buvo l>e pa
liovos bombarduojamos iš 
kanuolių ir mes turėjom 
daug sužeistų. Užmuštų 
buvo tik keliatas. Vienu 
tarpu eskadronas Kerenskio 
kazokų bandė eiti atakomis 
netoli Carskoje Selo.

"Jie matomai nežinojo to. 
kad revoliucijonierių spėko
mis vadovauja senų pulkui 
oficieriai. Jie nusistebėjo, 
kuomet juos pasitiko organi
zuota spėka. Sunkus zalpas 
paguldė daugybę jų arklių ir 
pridarė jų eilėse didelių nuo
stolių. Tai buvo paskutinė 
Kerenskio spėkų ataka ir jos 
tuoj pasitraukė atgal. Cars
koje Selo dabar musų ranko
se.”
Kerenskis pabėgo; 
Kalbėjo apie nusižudymą.

Lapkričio 17 atėjo iš Pet
rogrado žinių, kad pralai
mėję su revoliucijonieriais 
muši, Kerenskį apleido visi 
jo oficieriai. Buvęs jo pulki
ninkas Krasnovas liepė jam 
pasiduoti revoiiucijonie- 
riams ir paskyrė sargybą, 
kad nugabentų jį Petrogra- 
dan. Kerenskis tuotarpu 
persirengė į matrosą ir slap
ta pabėgo.

Paspruko jisai 14 lapkri
čio.

Generolas Krasnovas, ku
ris vadovavo Kerenskio ka- 
riumenę mūšyje su revoliu- kiro vagzalo Kerenskio vado- 
cjonieriais ir kuris turėjo su vaujarna kariumenė šaudė į

iš

juo pasikalbėjimą prieš pat 
jo pabėgimą, dabar davė a- 
pie jį šitokį paaiškinimą:

"Apie 3 valandą po pietų 
14 lapkričio aš nuvykau į 
Kerenskio butą. Jis išrodė 
labai susijudinęs.

” 'Generole.’ jis atsiliepė, 
'jus mane išdavėt. Jūsų ka
zokai sako, kad jie mane a- 
reštuos ir išduos jurinin
kams.’

” Taip,’ aš atsakiau, To
kios kalbos dabar eina. Pa
sirodo, kad jums nedaug y- 
ra užuojautos.’

’’ ’Ar oficieriai taip pat 
mano?’ jis paklausė.

! ” Taip.’
” ’Kas man dabar daryt? 

Ar reikės man nusižudyti?’
” 'Jeigu tamsta esi teisin

gas vyras, tamsta važiuok 
Petrogradan po bitą vėlia
va, stok tenai prieš revoliu
cionierių komitetą ir tarkis 

įsu jais kaipo valdžios galva,’ 
pasakiau aš jam.
"Kerenskis su tuo sutiko ir 

jam buvo prižadėta sargy
ba. Jis buvo priešingas, kad 
jį saugotu jurininkai, nes 
tarp jų esą daug jo prieši
ninkų. -Jis norėjo keliauti 
nakties laiku, bet galų gale 
sutiko važiuot dieną. Aš 
pašaukiau Dono kazokų pul
kininką Kislovą ir liepiau 
paskirti iš 8 vyrų sargybą. 

: Už pusės valandos kazokai 
man pranešė, kad jie niekur 
negali Kerenskio surasti. Aš 
tuojaus pakėliau lermą, ma
nydamas. jog jis da nespėjo 
iš Gačinos išvažiuot."

Darbininkų ir Kareivių 
kongresas Petrograde gavo 
pranešimą, kad Kerenskis 
pabėgo persirengęs į jūrei
vio drapanas.

Pulkininkas Krasnovas_____ ________
buvo areštuotas kartu su ki-i jjferių“ i"6o,6()O,(MM> rublių pi- 
tąis Kerenskio štabo cficie-įpjgj^ bankieriai pamatę 
•iais, bet vėliaus jis buvo pa- jj ateinant "tuojaus užsida- 
liuosuotas, nes pripažinta, j jr užrakino duris." 
kad ;is nesavo valia ėjo prieš 
revoliucijonierius, bet pildė 
vvre- nio įsakymus.
Revo’iucijonieriai bombar
davo kariumenę Kremliuje.

Viena žinia iš Petrogrado 
sako, kad Maskvoje 18,000 
revoli uci j on ienų apsu po
Kremliuje 7.000 militariškų 
kadetų ir 3,000 ištikimų val
džiai kareivių ir bombarda
vo juos iš sunkių kanuolių.

Valdžios kariumenė, sako
ma, turėjo maisto ir amuni
cijos užtektinai ant kelių 
dienų.
Maskvoj krito 
2,000 žmonių.

Maskvos mušiu nuostoliai 
apskaitomi nuo 700 iki 2,000 
žmonių.

Reuterio žinių agentūra 
praneša, kad Carskoje Selo 
3 syk ėjo iš* rankų į rankas. 
Iš pradžių Kerenskio šali
ninkai buvo užėmę ją po 
trumpo susirėmimo. Paėmę 
Carskoje Selo. kazokai lei
dosi toliau ir buvo jau tik 
nenki varstai nuo Petrogra
do.

Susirėmime prie Aleksan-
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Metas XII.
džia. Vokietijos valdonas 

j pasakęs, kad jis taikysis tik 
j su buvusio caro įpėdiniu ar
ba su Steigiamuoju Rusijos 
suvažiavimu.

Revoliucionierių organas 
"Valia Naroda” tuo tarpu 
praneša turįs žinių, kad 
jeigu iki 23 lapkričio Darbi
ninkų ir Karivių Valdžia ne
gaus iš kariaujančių valsty
bių jokio atsakymo, tai ji pa
silieka sau teisę baigti karę 
viena, o jeigu kitos valstybės 
kariaus da toliaus, tai Rusi
ja bus neutralė.

kad 
Mi-

NUSIšOVĖ RANKAS, 
KAD NEITI KARIU

MENĖN.
1 .įikraščiai praneša, 

San Atobia miestelyje,
ssissippi valstijoj, du juod- 
veidžiu gavę pašaukimą sto
ti kariumenėn, nusišovė sau 
po vieną ranką. i

Fabrikantai organizuojasi prieš 
darbininku unijas.

revoliucijonierių pulkus 
šarvuoto traukinio.
Kijevas esąs kozokų 
rankose.

Kita žinia iš Petrogrs 
sako:

"Iš Kijevo žinios skelbia, 
kad po smarkaus mūšio mie
stą užvaldė kazokai ir mili- 
tariški kadetai. Revoliuci- 
jonieriai laikėsi pi ie vald
žios rūmų, bet buvo apgalėti 
ir jų vadai areštuoti.

"Kazokai vaikščiodami 
Kijeve gatvėmis šaudė į orą 
ir vaikė susirinkusius žmo
nes. Į vieną gatvekarį ka- 
žinkas metė bombą. Kelioli
ka žmonių likos užmušta ir
sužeista." i
Socialistai sudarė 
Nauja Valdžia.

Washingtone valstybės 
departamentas gavo nuo sa
vo ambasadoriaus Francis’o 
iš Petrogrado pranešimą, 
kad socialistai tenai suda
rė jau naują valdžią.

Jie suformavo kompromi
sinę ministeriją, kuri apima 
visas revoliucijonierių frak
cijas.
Amerika nepripažinsianti 
Naujos Valdžios.

Kokia nauja Rusijos soci
alistų valdžia nebūtų, Ame
rika jos nepripažinsianti. 
Kelios dienos atgal Wa- 
shingtone buvo pasakyta, 
kad Suvienytos Valstijos ne
rems jokios valdžios, kuri 
reikalaus taikos, nes toks 
reikalavimas esąs Vokieti
jai parama.
Leninas pradėjęs 
Taikos Derybas.

Rusijos maksimalistai, 
kurie dabartinėj ministeri
joj sudaro didžiumą, išsi
reiškė už taiką ir sakoma, 
kad premjeras Leninas pra
dėjo jau taikos derybas 
teutonų valstybėmis.
Kapitalistai neduoda 
Naujai Valdžiai Pinigų.

Sakoma, kad Leninas rei
kalavo iš Petrogrado ban-
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Federacijos suvažiavimo 
ūpas nepatriotiškas.
Reikalauja 8 valandų ir 

”closed shop” karės 
darbuose.

Amerikos Darbo Federa
cijos suvažiavimas, kuris 
dabar laikomas Buffalos 
mieste, pasirodė visai nepat
riotiškas. Delegatai išnešė 
ezoliucija, kurioj užgirta 
treikuojančių Bostono a- 

oielinkėj amunicijos darbi- 
linkų poziciją, o vienam 
Bostono teisėjui, kuris tuos 
streikierius pasmerkė, suva
žiavimas išreiškė aštrų pa
peikimą. Tai jau nepatrio
tiška.

Negana to, geležies darbi- 
i inkų delegatai išnešė rezo
liuciją, kad visuose darbuo- 
e, kur tik dirbami reikalin

gi karei daiktai, butų įvesta 
8 valandų darbas ir "clo- 
ed shop” sistema, ko fabri

kantai labiausia bijosi.

SUKILIMAS EKVADORE.
Iš Limos, Peru, atėjo ži

nių, kad pietų Amerikos res
publikoj Ekvadore kilo revo
liucija. Keli miestai esą jau 
revoliucijonierių rankose.

LIEPIA TAUPYT ANGLĮ.
Amerikos spauda ir vald

žia šaukia, kad žmonės tau
pytų anglį, šįmet Ameri
koj iškasta 50,000,000 tonų 
mglies daugiau negu kada 
nors, o tečiaus anglies nėra. 
Kuro administratorius aps
kaito, kad šią žiemą truks 
500,000,000 tonų anglies. 
Daug dirbtuvių dėl stokos 
kuro turės užsidaryt.
VILLA VĖL KARAIU JA.
Pagarsėjęs Meksikos Vilią 

vėl pradėjo kariauti, šiomis 
dienomis laikraščiai paskel
bė žinią, kad 400 jo žmonių 
užpuolė Meksikoj traukinį, 
išžudė apie 125 kareivių ir 
pasažierių. apiplėšė visus ir 
pabėgo. Vienas Amerikos 
kompanijos agentas vežėsi 
$100,000 sidabro, villistai 
atėmė ir tą. Kad sulaikius 
traukinį, banditai padėjo 
ant gelžkelio dinamito, kuris 
sudaužė garvežį.

Dabar vėl pranešama, kad 
Vilios kariumenė 
valdžios spėkas ties 
piedra ir paėmė tą

DIDELĖ ANGLAKASIŲ 
BYLA.

Colorados anglies kompa
nija apskundė United Mine 
Workers uniją ant $2,222,- 

už nuostolius, kuriuos 
buk tai padarę jai angliaka
siai per streiką 1914 metais 
Hartford Valley. Byla jau 
prasidėjo. Teismas stovi už 
kap'talistus.
Už SS MIRTIES BAUSMĖ.

Pereitoj subatoj Chicagoj 
likos nuteisti miriop du plė
šikai, Harry Schvvartz ir 
Abrakam Kramer, kuriedu 
pereitą liepos mėnesį užmu
šė krautuvninką Soldingerą 
su plėšimo tikslu ir gavo tik 
$8. Taigi dėl $8 turės mirt.

True translation filed with the post- 
niaster at Boston, Mass., on Nov. 
21, 1917, as required by the Act of
October 6, 1917.

RUSIJA NORI PASILIUO- 
SUOTI SYKJ ANT 

VISADOS.

i
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Į Kerenskio štabas 
areštuotas.

Londone pereitoj nedėlioj 
gauta iš Petrogrado žinių, 
kad revoliucijonierių kariu- 
menė užėmė Gačiną ir arreš- 
tavo tenai visą Kerenskio 
štabą. Bevieliu telegrafu iš
siuntinėta visur žinios> kad 
suimti patį Kerenskį.
Naujoji valdžia paskelbė 
visoms Tautoms Laisvę.

Naujoji Rusijos valdžia 
paskelbė, kad visos tautos 
Rusijoj turi pilną teisę pa
čios tvarkyti savo reikalus, 
gali net atsiskirti ir steigti 
neprigulmingas savo valsty
bes.
Maskvoj jau ramu.

Amerikos konsulis gen. 
Summers iš Maskvos teleg
rafuoja, kad po savaitės 
sunkios kovos, valdžią tenai 
paėmė bolševikai ir dabar 
esą ramu.
Kaizeris atsisako taikytis 
su Nauja Valdžia.

Pereitą panedėlį atėjo iš 
Petragrado žinia, kuriai ne-1 
sinori tikėt. L 
kaizeris atsisakė taikytis su ginkluotu kareiviu 
Darbininkų ir Kareivių vai- Meksikos valdžia.

sumuse 
Vodo- 

miestą. 
Išlikę gyvi' valdžios kareiviai 
l>ėga linkui Jaurez miesto. 
Manoma, kad Vilios lieute- 
nantas Lopez dabar eis ant 
Jr.urezo, kuomet pats Vilią 
su didžiąją savo armija 
traukia ant Chihuahua mie
sto. . Amerikonai kasyklų 
savininkai praneša iš Meksi- 

Sakoma, kad kos, kad Vilią turi daugiau 
negu

PRANAŠAUJA DARBI
NINKŲ SUKILIMĄ.

Advento bažnyčios kuni
gas Ailen pranašauja Ame
rikoj darbininkų revoliuciją. 
Sakydamas anądien Bosto
ne prakalbą ir nupiešęs pa
sibaisėtiną darbininkų skur
dą. jisai užreiškė: "Jeigu aš 
bučiau alkanas ir benamis ir 
turėčiau žiūrėti nuo gatvės 
per langus, kaip susirinkę 
palociuose turčiai lėbauja ir 
pila į stiklus šampaną, už 
kuri aš galėčiau pavalgyt ir 
apsirėdyt, tai nors aš esu 
krikščionis, kantrybė man 
išsisemtų.

’’Vergija buvo didelis žin
gsnis pirmyn nuo kanibaliz
mo; baudžiava buvo žings
nis pirmyn nuo vergijos; al- 
ginė sistema buvo žingsnis 
pirmyn nuo baudžiavos, bet 
dabar jau ir alginė sistema 
atgvveno savo laikus. Ta 
jau pripažįsta net ir patįs 
darbininkų samdytojai. Vie
nas tokių samdytojų man 
sakė, jog jis jau bijosi, kad 
neateitų kruvina darbininkų 
revoliucija; ir aš bijausi, 
kad nebūtų jo tiesa. Jeigu 
visi mes tuojaus nepritarsi
me industrinei reformai, tai 
kalte už kruviną sukilimą 
mes patįs turėsime paimti 
ant savo jrečių.

"Streikai Souantume ir 
W atertovvne—tai ženklas.
Žinios apie tuos streikus yra 
daug svarbesnės, negu iš ka
rės lauko. IWW. 
yra pavojingiausia 
zacija šioj šalyje, 
nekaltinu tu žmonių, ką ją 
sudaro. Aš sakau pavojin
giausia dėlto, kad ji pripa
žįsta tai, ko mes nesugebė
jom p r i paži n t i—re i kai i n gu
mą naujos dalykų tvarkos, 
ir ji reikalauja tos naujos 
tvarkos ant žūt ar būt.”

šiandien 
organi- 
nors aš

I

GELEŽINKELIEČIAI 
RENGIASI STREIKUOT.

Laikraščiai rašo, kad pe
reitoj savaitėj visų Ameri
kos geležinkelių darbinin
kai slapta balsavo reikalau
ti 42 nuošimčių daugiau al
gos. -Jei geležinkelių kom
panijos geruoju mokesties 
pakelti nesutiks, galės kilti 
streikas. Patriotai, žinoma, 
apkaltins tuomet kaizerį.

Pereitoj ąvaitėj Bostone 
buvo Naujosios Anglijos fa
brikantu suvažiavimas, kur 
smarkiai buvo atakuojamos 
darbininkų 
Daugiausia 

unijų 
vadinamų 

” ta? yri

organizacijos, 
kapitalistai 

smerkė unijų reikalavimą 
taip vadinamų "elosed 
shops,” ta? yi i kad fabri
kantai negalėtų samdyti to
kių darbininkų, kurie nepri
klauso prie unijų. Anot fab
rikantu, toks reikalavimas 
esąs baisiui "nedemokratiš
kas” ir priešingas Ameri
kos "idealams." Geležies 
fabrikantų asociacijos pir
mininkas l)rew pasakė: 
"Kaip mes galim siųsti 
Francuzijon savo ’boisus’ 
kaiiauti už demokratiją ir 
tuo pačiu tarpu pripažinti 
namie tokią ne-amerikoniš- 
ką sistemą, kaip ’closed 
shop?’ Amerika išstatytų 
save ant didžiausio juoko, 
jeigu ji pavelytų tokiai tvar
kai čionai įsivyrauti.” To
liaus tas ponas verkė, kad 
unijų vadų negalima tinka- 

Būtinai rei- mai nubausti, nes jie papras- 
kalinga, kad atmosfera butų tai neturi pinigų. Jo nuo- 
išvalyta. i

"Susitaikymas dabar, kuo-'cijos yra

Juo didesnis kraujo pralieji
mas, tuo geriau, sako 

ambasadoriai.
Washington, 16 lapkričio. 

—Rusų ambasadoj čionai o- 
ficialiai buvo išreikšta nuo
monė, kad kuo smarkesnė 
kova ir kuo didesnis Rusijoj 
kraujo praliejimas, tuo grei
čiau paaiškės situacija.

”Mes skaitom žinias apie 
dabartinę kovą kaipo gerą 
ženklą,” pasakė vienas au- 
gštas ambasados diploma
tas. ”Kuo daugiau kruvi
nas konfliktas, tuo daugiau 
bus aiški pasekmė. Rusija 
nori sykį ant visados atsi
kratyti nuo tų pasalingų in
takų, kurios nuolatos kasė 
duobę jos politiškam susi- 
tvarkimui ir neleido įsteigti 
tvirtą valdžią, f

Jo nuo- 
Imonė, darbininkų organiza- 

______ _________ ,___ . i didžiausis pavo- 
met padėjimas aiškiai neiš-Liūs patriotizmui. Jos suda- 
rištas, reikštų tik pratęsi- rančios vos tik dešimtą nuo
mą revoliucijos laipsnio, per šimtjį visų darbininkų, o kal- 
kurį dabar pereina jaunoji I bančios visų darbininkų var- 
respublika.”______________ J" .....

SUFRAGISTĖS KALĖ
JIME BADAUJA.

Trisdešimts sufragisčių 
Washingtono kalėjime aps
kelbė bado streiką. Visų pir
miausia jos pareikalavo, kad 
kalėjime joms butų pripa
žintos kai-kurios privilegi
jos, kaipo politikos prasikal
tėlėms. Kalėjimo vyriausy- 
l>ei tą reikalavimą atmetus, 
moterįs atsisakė klausyti 
kalėjimo taisyklių. Tuomet 
jas uždaryta j baudžiama 
celes, prieš ką jos protestuo
damos atsisakė valgyt ir da
bar badauja. Tris badau
jančios sufragistės sėdi ap
skričio kalėjime, taipgi išvi
so badau ja 33 moterįs. Y ra 
ir daugiau areštuotų sufra 
gisčių, bet kitos valgo.

ANGLIEŠ~BARONAI 
VALDŽIOS NEPAISO.
Valdžia senai jau nusta

tė kainas ant anglies, bet 
kompanijos to nepaiso ii 
kaip plėšė žmones, taip ii 
plėšia. Todėl generalis pro
kuroras iš Washingtono da
bar įsakė visos šalies apskri
čių prokurorams pradėt per
sekiot visus anglies baro
nus, kurie tik laužo prezi
dento nustatytą anglies kai
ną.

rištas, reikštų tik

PROF. NEARING 
AREŠTUOTAS.

Minnesotoj, Duluth mies
te pereitoj savaitėj polici 
ja areštavo profesorių Nea
ri ngą už prieš karinę pra
kalbą ir nubaudė jį $50.

_______
Iš Washingtono praneša

ma, kad daugelyje vietų 
angliakasiai metė darbą ii 
laukia, pokol jiems bus pa
kelta mokestis.

du ir visu vardu reikalau
jančios daugiau algos, ke
liančios streikus, 
šalies ramybę ir 
didelę blėdį šalies 
jai. 
tai, jo 
turėsianti remtis ant 
ganizuotų darbininkų, 
taip nebusią galima laimėt 
karę.

Syracuse miesto fabrikan
tas pasakė, kad jo mieste 
geležinėse fabrikose dirba 
moteris. Jis paaiškino, kad 
jos yra daug geresnės darbi
ninkės negu vyrai, nes dar
bo padaro tiek pat, o algos 
joms galima mokėti mažiau. 
Tai matot, kas rupi doleri- 
niems ”patriotams.”

ardančios 
darančios 
industri- 

Jeigu taip eisią toliau, 
nuomone, Amerika 

neor- 
ki-

36,000 SILPNAPROČIŲ.
New Yorko valstijos lab- 

dai ingos draugijos viršinin
kas Hastings praneša savo 
raporte, kad toj valstijoj y- 
ra 36,000 silpnapročių, ku
riems reikalingas užlaiky
mas ir priežiūra.

OIIIO MAJORAS AP
KALTINTAS.

I'ederalis grane! jury ap
kaltino V.'illoughby, Ohio, 
majorą už užgriebimą kelių 
trauKinių anglies kuri buvo 
vežama per tą miestelį.

Ohio miestų majorai už
griebė jau keliolika trauki
nių anglies nes kitaip ang
lies visai negalima gaut, 
kapitalistai grūda ją Euro
pon, kur parduoda po $70 
už toną.

Vilios razbaininkai Mek
sikoj užpuolė traukinį, už
mušė 125 kareiviu ir pasa- 
žierių, apiplėšė visus ir pa
bėgo. Razbaininkų buvo 
450.



ap-

ipirmiausiai! 
kaip didelis yra

t

1

kus” šukavimus, 
pasaka apie tą 
smarkuolį, kuris lamdė t 
glėbęs kelmą.

KELEIVIS.

APŽVALGA 0
POLEMIZUOJA SU 
APGARSINIMAIS.

Kada mes nutarėm Į "Ko
vos” užsipu! linėįimus neat
sakinėti, tai r::os tikėjomės, 
kad ginčai tarp n ūs ir Są
jungos organo pasibaigs. 
Bet pasirodo, kad mes apsi
rikome. Jau antras mėnuo 
kaip "Keleivis" nieko "Ko
vai” nesako, o ji kaip ėjo, 
taip ir eina atakomis prieš 
mus. Neturėdama jau prie 
ko prisikabinti, ji pradėjo 
atakuoti talpinamu- musų 
laikraštyje apskelbimus. 
Žiūrėkit, girdi, žiūrėkit! 
"Keleivyje” tilpo "laisvės 
paskolos” apgarsinimas, kur 
rašoma visai priešingai Phi- 
ladelphijos "bolševikų** 
"principams."

Skaitant tuo- ”b >lšt-vikiš- 
prisimena 
Įsigėrusi 

ap
glėbęs kelmą, manydamas; 
kad tai jo priešininkas. Taip 
yra ir su '"Kovos" redakcija. 
Ji polemizuoja su valdžios 
skelbimu ir maro, kad ji čia 
kritikuoja "Keleivio” redak
cijos straipsni.

Mes nenorim "Kovos” ' y 
skelbimu kritikuoti, bet jei
gu jau ji taip šokinėju ir rė
kauja, kad laikraštis skelb
damas reikalingus valdžiai 
dalykus remia karę, tai leis
kite mums nurodyt, kad ir 

tokius dalykus 
pasikaitykit, 

kas čia rašo-

pati "Kova” 
skelbia. Tik 
meldžiamieji, 
ma:

"Valdžia
"Nežiūrint, 

valdžios sujuuinimas, rengiant 
vyrus, maistą ir amuniciją dė
lei vedimo karės, stačiai pave
dant Eell System vartojimą i 
valdžios rankas, palengvins 
vieną šaką prisirengimo.

"Bet augant musu militari - 
tiškoms įstaigoms, reikalavi-' 
mai Eell telefono būtinai tu
rės padidėti. Padidėjus veiki
mui komercijos ir išdirbvstės, 
taipgi reiškia didesni priva- 
tišku biznių reikalavimą tele-. 
fono. Bet čia turi būti atsar
gus svarstymas svarbumo a- 
biejų.

"Kiekvienas A merikona?, 
kuris nori pagelbėti laimėti ka
rę, turi mintyj, kad privatiš- 
kas telefono patarnavimas tu
ri duoti kelią valdžiai, 
nuotikiai reikalautų, telefono 
armijai, jureivyjai arba kitų 
šakų reprezentuojančių vald
žią.”
Ar žinot, kur tas tilpo? 

Ogi toj smarkioj "Kovoj." 
Kaip jums dabai- tas patin
ka, a?

KALTIN A "BOLŠE
VIKUS.”

"Ijaisvė” 88-tam numeryje 
nurodo, kad musiškiaiz"bol- 
ševikai” nelabai sąžiningi 
žmonės. Štai pavyzdis:

"Petrograde eina laikraštis 
'Tiesa,’ kuri leidžia bolševikų 
frakcija. To laikraščio vedė
jai ir draugai jau kelis sykius 
pranešė 'Kovai’ telegrafu, jog 
tiek ir tiek pinigų gauta iš 
Amerikos, žinoma, tos ame
rikiečių aukos eina nevien’ Tie
sai.’ Veikiausia, dalis jų ei
na ir partijos darbui apskritai.

"Taigi, aukų gauna, tuo tar
pu, tik viena srovė. Męs neprie- 
šingi remti tą sriovę.

"Tuo tarpu, Amerikos drau
gai visi išvien darbuojasi aukų 
rinkime. Ir kairieji, ir viduti
niai ir dešinieji deda savo ska
tikus ir dolerius j vieną bendrą 
fondą.. Taigi, pas mus, Ameri
koj, tame darbe apsireiškia pa
vyzdinga vienybė.

”Jdomu bus žinoti, kaip ga 
bitinai susitvarkys aukų pa
dalinimas Rusijoj. Neturėda
mi faktu, nieko dabar negali
me sakyti.

"Bet vieną faktą męs jau 
tfeom. Tiesa,’ kuri daugiau

šia maitinasi visų amerikiečių J 
aukomis, nesiuntinėjama mai
nais 'Naujienom’ ir 'Keleiviui.’: 
Gi 'Laisvei,’ nors buvo žadėta 
siųst ir pranešta, kad jau iš
siųsta 10 num.—negauta nei 
vieno N. Taigi tas laikraštis 
nepalaiko net paprasčiausio 
laikraštinio mandagumo.

"Išvedimas: kuomet ameri
kiečiai visi išvien remia Tie
są,’ tai to laikraščio žmonės 
skaldo amerikiečius i kviečius 
ir kūkalius, nors, žinoma, pini- ■ 
gai ir vienų ir kitų geri."
Nors nesmagu, bet reikia) 

pripažinti, kad tai tikra tie
sa.

l KAIP JIE SUPRANTA
SOCIALIZMĄ.

Klerikalai mėgsta "kriti
kuoti" socializmą, kurio jie 
visai nesupranta, 
klausykit, kokių nesąmonių

I

Tik pasi-

dangi aš tą valdžią sudarau.
Vaje, kiek patenkinimu tokio-1 
je mintyje!"

Klerikalų organui, žino
ma, išrodo, kad jis čia labai 
"moksliškai" nupasakojo.

apie socializmą pripasakoja Bet "Naujienos” ima tą pa-

TAUTININKAI PEŠASI 
DĖL ŠLIUPO.

"Ateityje" tilpo tautinin
kų "Nepriklausomybės Fon
do" pranešimas, iš kurio 
matyt, kad tūli tautininkai 
labai nepatenkinti Šliupo 
"misija.” Tame pranešime 
p. V. S. Jankauskas (rodos, 
buvęs Šliupo žentas?) kalti
na "Lietuv.-latviškos Res
publikos" steigėją, kad jis 
važinėjasi fondo pinigais, 
bet—

"Fondui nieko nerašo ir link 
reikalo nieko netalpina ne savo 
taip vadinamuose kelionės laiš- į 
kuose. Karn tie laiškai yra i 
rašomi, nėra suvisai aišku. Jis : 
kuogeriausią progą ir musų vi
są reikalą, neprigulmybės Lie-. 
tuvos, pakreipia ant progos j 
garsinti savo ypatą, u apie vie
šą klausimą pamiršta....”

"Tėvynė” gi karštai Šliu
pą gina. Ji nurodo, kad tau 1 
tininkų "diplomatas” rasi-I 
nė ja tik savo Įspūdžius iš ke
lionės (pavyzdžiui, kad Ru-I 
sijoj šnapso negalima gaut), 
o to jam niekas negali už-i 
ginti. Tautininkų fondas' 
turis pilną valią tais prane
šimais naudotis, arba nesi- Į 
naudoti, bet kaltinti Šliupą 
už tai negalima. Pagaliosi 
"Tėvynė” nupeikia ir ”Atei-. 
tĮ,” kam ji tokius užsipuoli-. 
mus ant Šliupo talpina.

MELUOJA PER AKIS.
Visiems žinomas faktas, 

kad paskutiniuose rinki
muose Amerikos socialistų 
balsai paaugo nuo 100 iki 
700 nuošimčių. Vienam tik 

jeigu ^ew Yorke socialistai iš- 
< rinko 18 valstijos’ir miesto 

■viršininkų. To jau nebesle
pia nei kapitalistų spauda. 
Bet pasiklausykit, ką kuni
gų organas "Draugas” sako. 
266-tam savo numeryje tas 
melagis rašo:

"DIDELIS SOCIALISTŲ 
PRALAIMĖJIMAS.

"Praeito antradienio rinki
muose socialistai skaudžiai 
pralaimėjo kaip Chicagoje. 
taip kituose miestuose. Tokių 
skaudžių pasekmių, žinomai’, 
daiktas, jie nesitikėjo.”
Taip meluoti per akis ne

sidrovi net šlykščiausi džin- 
gų organai.

NAUJI LAIKRAŠČIAI.
Šiomis dienomis Amerikoj 

pasirodė du nauji lietuvių 
laikraščiai, "Atgimimas” ir 

;"Pasiuntinystės Balsas," ir 
:abudu religiški.

"Atgimimas" žada būti: 
"dvisąvaitinis apšvietos, 
mokslo ir literatūros žurna
las, leidžiamas Amerikos 
Lietuvių Katalikų Tautinės 
Bažnyčios." Pirmutinis 
"Atgimimo" numeris išrodo 
gana švariai ir margas savo 
turiniu. Jo kaina metams 
$2; adresas, 156 Garden st., 
T.awrence, Mass.

Kitas naujas laikraštis, 
"Pasintinystės Balsas,” tai 
Lietuvių liuteronų organas, 
leidžiamas Brooklyne, syki 
Į mėnesį. Mes gavom jau 
septintą numerį. Kaip for
matas, taip ir turinys labai 
silpni.

i klerikalu "Darbininke" 
|las F. V*:

"Apie socializmą rašo, kalba 
ir ginčijasi visi musų laikraš
čiai tarsi apie, dievai žino, ko
kį svarbu dalyką. Bet. kad jį 
praktikoje prie savęs kas pri
taikintų, vargiai surastume to 
kių ir lietuvių socialistų vadų 
tarpe, o. rodosi, kad čia yra dai
ktas prasčių prasčiausias.

"Juk prie įvykdinimu socia
lizmo tvarkos reikia tik: išsiža
dėti savo turto, savo valios sa
vo teisių, savo tikėjimiškų pa
reigų, valdžios, šeimynos ir jau 
busi tikrai gera medžiaga soci- 
lizmo surėdymui.”
"Darbininko” redakcija 

talpina šitokią kvailystę be 
jokios pastabos. Tas reiš
kia, kad ir ji apie socializmą 
tiek pat žino, kiek tas F. V.

Bet tai da neviskas. Tas 
klerikalų "rašytojas" turi ir 
‘"argumentų." Jis sako:

” Keleivis’ socialistų laik
raštis ir jo redaktoriai visi so
cialistai. Jie turi nuosavybės 
keletos dešimčių tūkstančių 
doleriu vertės, reiškia—jie yra 
kapitalistai.

"Bostone randasi keliolika 
socialistų šeimynų, kurios nie
ko neturi, vos-vos pragyvena.

"Tegul tos vargšų šeimynos 
nueina pas 'Keleivio' bosus ir 
pareikalauja, kad išsižadėtų sa
vo turtu ir pasidalintų iais su 
kitais Bostono socialistais, ly
giai taip. kaip komunizmo 
mokslas reikalauja, kaip socia
lizmo surėdyme turėtų Luti.

"Ir ką jus manote, ar tie var
gšai ką gautų?’’
Čia tas žmogelis parodo 

visišką savo tamsumą. Pasi
rodo, kad jis da nesupranta, 
ką reiškia žodis kapitalistas. 
Pavyzdžiui, jis vadina "ka
pitalistais” "Keleivio" re
daktorius, kurie dirba po 16 
valandų i parą ir 7 dienas 
į sąvaitę.

Toliaus tas žmogelis jjaro- 
do, jog jis neturi mažiausios 
nuovokos, ką reiškia sociali- 
stiška tvarka. Jam rodos, 
kad '' Keleivio’’ redaktoriai 
galėtų socializmą tuojaus 

Įįvykint, jeigu tik jie norėtų 
■atiduoti vargšams savo ”tur- 
į tus."

Ir tokie žmogeliai grie- 
! biasi "kritikuoti" socializ
mą! Ir juokai ima, ir kartu 
gaila jų.

Jeigu p. F. V. nori ką nors 
apie socializmo mokslą žino
ti, patartume pradėt jį stu- 
dijuot nuo A. B. C. Kada 
jis su ta didžiąją proletaria
to filozofija nors paviršuti- 

iniai susipažins, tuomet jis 
tokių nesąmonių neprirašys. 
Patartume tą patį padaryt 
ir nedarbininkiško "Dar
bininko” redaktoriams, nes 
dabar jie save baisiai kom
promituoja.

SUPLIEKĖ KLERIKA- 
LIšKĄ "KRITIKĄ.”

Vienas klerikalų organas 
pasikėlė prirodinėti, jog 
"krikščioniškoji demokrati
ja" yra daug geresnis daik
tas, negu socializmas. Visų 
pirmiausia jis, žinoma, 
tikuoja" socializmą: 

"Socialistiškoj tvarkoj 
džia turėtų viską paimti 
vo rankas: ir ^ .duktų, 
džiagos visišku kontrolę, ir 
darbo valandu ir mokesnio nu
statymą, ir patį žmogų, visas 
jo veikimo srvtis kontroliuo
jant. Privačiai iniciatyvai 
tuomet vietos nebėr; ją tuo
met kiekvienas krepšin padėti 
turėtų, žmogus tuomet nuo 
visko atsavintas liktųsi, o pa
saulio turtais lyg tiek džiaug
tis galėtų, lyg kiek dabar džiau
gias pačta, jos įstaigomis. 
Kiekvienas pasaulio gyvento
jas tuomet tiek malonumo tu
rėtų. kiek dabar Suv. Valstijų 

pilietis džiaugsmo patiria į 
pačtos namą žiūrėdamas, ka-

”kri-

Jos l>e 
pasako 
"kriti-

tu- saką ir supliekia, 
jokių ceremonijų 
musų klerikališkam 
k ui,” jog—

"šita pasaka rodo, 
autorius 'girdėjo 
mą, bet nežino kur.’ 
neišmanėlis jį painformavo,kad 
socializmo tvarko e žmogus 
busiąs ’nuo visko atsavintas?’ 
Socialistai niekuomet nepropo- 
navo tokių dahku. 
uz tai. kad žmogų- 
vintas, tiktai nuo 
(produkcijos) ir 
(komunikacijos) 
fabrikų, žemės, 
sykių ir tt. 
socialistų nuomone, 
dyt visuomenė, u ne privatiniai 
asmens. Bet socialistai visai t 
nesiūlo visuomenei paimt į sa- i 
vo rankas tuos dalykus, kurie 
yra tiesioginiai reikalingi žmo
gaus gyvenimui. .Maistas, rū
bas, butas ir kiti dalykai, ku
riuose žmogus isigija savo rei
kalams, bus to žmogaus 
vatinė nuosavybe, o ne 1 
menės nuosavybė.

"Gyvenimo reikmenis atimt 
iš privatinių asmenų ii pada
ryt juos bendra nuosavybe siū
lo ne socialistai, o komunisti
nės sektos, tarp jų ir pirmyk
štės krikščionybės pasekėjai. 
Kristus ir jo mokiniai tai ištie- 
sų reikalavo, kad žmogus išsi
žadėtų viso savo asmeniško 
turto ir atiduotų jį bendrijai 
(koųiunai.) Tas reikalavimas, 
žinoma, yra nepraktiškas; jį 
įvykdinus, žmogus pataptų nuo 
visko 'atsavintas* ir negalėtų 
susitaisyt sau gyvenimą taip, 
kaip jam geriau patinka. Fak
tiškai, žmogus neturintis nie
ko 'savo', negalėtų nė savo šei
myną isteigt; bendrijoje, susi
dedančioje iš tokių žmonių, 
turėtų būt arba celibatas (be- 
patystė,) arba pačių bendru
mas. ir krikščionybė pirmuo
se savo amžiuose parodė šitie
dvi abi šeimynos panaikinimo 
formas."
Taigi ”Nau jienos” paro

do, kad tie klerikališki "kri
tikai" nepažįsta ir savo krik
ščionybės.

Klerikalai vis sako, kad 
socialistai atims žmonių sa
vastį—fabrikas, kasyklas ir 
tt. "Naujienos” nurodo, 
kad tie dalykai žmonėms 
šiandien nepriguli, todėl 
juos galima tiems žmonėms 
tik atiduoti, o neatimti.

Klerikalų laikraštis sako, 
kad panaikinus privatinę 
nuosavybę, nebūtų tikro sa
vininko, nebūtų kam daryt 
iniciatyvą, nebūtų kam pra
monę vesti. "Naujienos" 
supliekia ir šitą klerikalų 
argumentą šitokiu pavyzd
žiu:

”Ar Ro< kfelerio 'iniciatyva,’ 
pav. lošia oent mažiausią rolę 
tų pramonių vedime ir tvarky
me, kurios jam priklauso? Ka
da Industr inių Santikių Tyri
nėjimo komisija anąmet klau
sinėjo p. Rockfelerio apie jo 
kasyklas Coloradoj, tai pasiro
dė, kad jisai nežino nė kiek jų 
tenai yra, nė kaip jose tvarko
ma darbas.

"Vadinasi, tokio Rockfele
rio ’atsaviriimas’ nuo jo pramo
nių nepaciai-ytų joms mažiau
sios skriaudos; priešingai 
joms butų dar sveikiau, nes jos 
pasiliuosuotų nuo parazito, eik- 
vojančio pagaminamuosius jc- 
se produktus. Panašiai butų 
ir su kitų kapitalistų nuosavy
bėmis.”
Apie savo "krikščioniš

kąją demokratiją" tasai kle
rikalų organas turi štai ką 
pasakyti:

”Ji (krikščioniškoji demo
kratija) sako, kad žmogaus 
laisvė ir šeimynos nepaliečia- 
mybė yra šventas daiktas ir 
tai valdžia nuo žmogaus atim
ti teisės neturi. Bet valdžia 
neturi leisti stipresnėms silp- 
nesniuosiu išnaudoti. Ji tu-

val- 
j ša

me-

!

I

kad jus: 
s kam bė j i- į

Koks-gi,

J le stoj a Į 
butų ’atsa-Į 
gaminimu ■ 

susižinojimo' 
priemonių— 

gelžke’ių, ka- i 
Šituos dalykus,!

turi vai-:

> pri- 
visuo-

ri teise į darbdavio ir darbi- 
ninku reikalus kištis, nes to 
reikalauja visuotinas žmonijos 
gerbūvis ir silpnesniųjų apgi- 
nimo pareiga. Valdžia gali ir 
turi darbininkui užtikrinti ge-‘ 
rą pragyvenimą, turi nustaty
ti už jo darbą'užmokesnį, ku
ris leistų darbininkui pasaulio 
gerybėmis džiaugtis, užtikrin
tų jo šeimynos laimę, suteiktų 
progos vaikų prideramam išla
vinimui. Valdžia, pačių žmo
nių sudaroma, turi darbo va
landas nustatyti, atsižvelgiant 
i darbininko ir visuomenės ger
būvį, o nepalikti tai darbdaviui 
diktuoti, kuris tik savo nauda 
tesivaduoja. Valdžia turi pri
žiūrėti. kad darbo sanlygos su
tiktų su sveikatingumo reika
lavimais. Vienu žodžiu, vald
žia turi žiūrėti, kad darbinin
kui ir visuomenei gerbūvis už
tikrintas butų ir kad privatė 
iniciatyva nebūtų palaidota.”
Socialistų dienraštis pri- 

rodo, kad klerikalų organas 
čia jau pats save sumuša, 
nes—

"Pirma mes matėme, kaip 
tas laikraštis prikaišiojo socia
listams, kad jie norį viską pa
vesti valdžios kontrolei, o da
bar jisai pats jai viską pavedu; 
ir jisai geidžia net, kad valdžia 
užtikrintų darbininkams šei
mynos laimę!

"Ir kokią valdžią jisai ap- 
krauja tokia daugybe visoke
riopu .funkcijų (pareigų)? U- 
gi tą valdžią, kurią turi pasida
linusioji į klesas visuomenė. 
Šitagi valdžia negali būt nie
kas kitas, kaip tik viešpatau
jančios klesos užtarėja.. To
kioj visuomenėje, kurioje 
viešpatauja kapitalistų klesa. 
valdžia negali būt kitokia,kaip 
kapitalistiška—tą supranta 

kiekvienas žmogus, bent tru
putį nusimanantis apie sociolo
giją (visuomenės mokslus.)

"Taigi išeina taip, kad tas 
klerikalų laikraštis laukia žmo
nėms išganimo iš kapitalistiš
kos valdžios gerumo, kuomet 
jisai atranda esant pragaištin
gu dalyku valdžios kišimąsi i 
žmonių reikalus net tokioje 
visuomenėje, kurioje visa ga 
lia bus darbininkų rankose. 
Kapitalistiškoji valdžia vien 
iš savo geros širdies užtikrin
sianti darbininkams gerovę ir 
laimę, o darbininkiškoji valdžia 
(nes socializmo tvarkoje kito
kios valdžios negali būt, kaip 
tik darbininkiška) įvesianti 
vergiją! Didesnės nesąmonės 
ir sugalvoti negalima.”

IR JIE DA KALBA.
Pereitą sykį mes nuru- 

dėm, kaip "Vienybė Lietuv
ninkų” verkia, kad Lietuvos 
Šelpimo Fondas leidžia Že
maitės raštus. Mes pasa
kėm, kad "Vienybei Lietuv
ninkų” butų daug geriau 
pažiurėjus, kaip jos parti
jos fondas mėto aukas savo 
"diplomatų" kelionėms.

Dabar mums prisieina tą 
patį pasakyti klerikalams. 
Mat tie begėdžiai irgi pradė
jo kalbėti, kad Lietuvos Šel
pimo Fondas surinktas au
kas "eikvoja" raštų leidi
mui. Jų klerikališkas "Drau
gas" rašo:

"Lietuviai socialistai turi 
nuosavų fondą, pavadintą skar
džiu vardu 'Lietuvos šelpimo 
Fondas.’ Gal kas mano, kad 
jie to fondo pinigais šelpia ba
daujančią Lietuvą? Toli gra
žu ne. Socialistiški laikraščiai 
praneša, kad jie to fondo lėšo
mis išleisią p. žemaitės raštus, 
parašytus karės metu. Jiems 
mat, svarbiau kokie ten raštai, 
kaip badaujanti Lietuva.”
Supraskit, klerikalams 

daugiau rupi badaujanti 
Lietuva, negu socialistams. 
Bet mes paklausime tų juo- 
davarnių:

Kokiais pinigais jus užlai- 
kot Washingtone savo Biel
ski, mokėdami jam po $300, 
mėnesiui ?

Kokiais pinigais jus siun- 
tinėjot tą pati Bielskį ir Bar- 
tušką Į Europą anais me
tais?

Kokiais pinigais jūsų kle- 
rikališkos partijos atstovas

Kares priežastis ir vaistas
Pirma negu 

panaikinti 
šalinti jų 
kaip jokia liga 
išgyti t ta 
priežasties, taip ir karė ne

tikinta neišro- 
Kas gi tos 

yra? 
vadinama 

■' Ekspansija" 
viešpataujan- 

kuri sie- 
išnaudojimo kitų 

šalių. Tas pasiekiama spė
ka ir dvejojiais budais: ar
ba laikant tolimąją tautą 
baimėj, arba užgriebiant 
jos žemes. Tečiaus šita " ek
spansija.” kaipo karės prie
žastis, skaitytojui nieko da 
neišaiškina, jeigu mes neiš- 

’dėstysim j< < smulkiau. Štai 
trumpas pavyzdis, kaip ji 

! veda prie karės:
Viena, darbininkai gauna 

už savu darbą tik dali tos 
algos, ką jie uždirba. Antra, 
gaudami tik tai dali savo 
uždarbio, jie negali išpirkti 
•.ų tavorų,kuriuos jie pada
ro. Trečias,kapitalistų ran
kose atlieka daug tavorų,ku
riems pirkėjų jie turi jieš- 
kot jau kitose šalise. 
virta, 
rinkų 
šalįse, 
daro 
išdirb; 
darosi vis naše 
sliškesni ir tavorų ponų 
rankose darosi vis daugiau. 
Tas verčia kiekvieną šalį 
nuveikti savo konkurentus 
varžytinėse už pasaulio rin
kas. Tautų kova dėl užka
riavimo pasaulio rinkų da
rosi vis daugiau ii daugiau 
įtempia. Kad gavus viršų, 
kapitalistai griebiasi visokių 
priemenių, kokias tik žmo
gaus protas gali sugalvoti. 
Mes matom, kad vieni jų 
parduoda savo tavoms už
sienyje daug pigiau, negu 
namie: kiti apgaudinėja 
vo konkurentus slaptos dip
lomatijos keliais; tuo tarpu 
mes matom, kaip tūlos Eu
ropos valstybės dabar orga
nizuojasi, kad užgriebus ir 
pasilaikius pasaulio rinkas. 
Neišvengiama šitų varžyti
nių pasekmė turi būt gink-

»

galima bus 
kares, reikia pra- 

priežstį Taip 
negali bu t 

neprašaiinus jos

gali būt pa 
vus jos šaknų, 
šaknis arba priežastis 
Kartais ji yra 
ekspansija, 
reiškia tokią 
čių k lesu politiką, 
kia prie v;

Ket- 
' i ešk y n t k apkali stams 
savo tavorams kitose 
valstybių tarpe pasi- 
varžytinės. Penkta, 
•stės budai kas sykis 

ni arba mok- 
tavorų

-tą
są

luotas prisirengimas, taip 
kad valstybės visuomet bu
tų pasirengusios sumušti 
komercini savo konkuren
tą arba užgriebti silpnesnę 
tautą. Milžiniškos armijos 
ir laivynai valdžių rankose, 
kurios varžosi už pasaulio 
rinkas ant žūt ar būt, gali 
vesti ir veda vien tik prie 
karės.

Žiūrint į tai iš kitos pu
sės, kapitalistai nori pelno 
ir da pelnu. Jie turi jo tu
rėti. kitaip jų Įstaigos nega
lės veikti. Bet j>elno ir da 
Jaugiau pelno negalima tu
rėti neisilaužus kito žmo
gaus žemėn. Būdamos pel
no sistemos intakoj, vald
žios eina lenktynėmis, kuri 
pasidarys didesnų kardų, il
gesnių kanuolių. mirtinges- 
nių gazinių bombų, didesnių 
Jrednotų ir galingesnę ka- 
riumenę.

Per pusę šimtmečio su 
vii-šum pasaulio darbininkų 
judėjimo išrinktoji atstovy
bė kovojo pati viena prieš 
beprotišką Europos karini 
programą. Jų šauksmo 
niekas negirdėjo. Maištas 
ėjo savo keliu. Darbininkų 
klesa kovojo su junkerizmu 
ir prusizmu dar tuomet, 
kuomet visi garsiakalbiai 
savotiškos mados patriotai 
buvo lopšyje. Mes kovojom 
prieš ji ne vienoj, bet kiek
vienoj šalyje.

Socialistai pataria panai
kinti visas kares, 
musų kovos pienas 
ra paslaptis, 
ninkai ji žino, 
riam panaikinti 
naikinimu jų 
tai yra prašalinimu iš tautų 
tarpo komercinių varžyti
nių, panaikinant kapitaliz
mą. Musų pienas reikalau
ja, kad vietoj užsienio 
kų, rinka butų Įsteigta 
mie tiems tavorams, 
darbininkai padaro, 
darbininkai gaus pilną atly
ginimą už savo darbą, jie ga
lės visus padarytus savo ta
voms išpirkti namie. Kova 
už svetimas rinkas tuomet 
sustos, militarizmas iš
nyks ir karės pasibaigs.

I). V. Hoan,
Milwaukee majoras.

Koks gi 
? Jis nė- 

VI ūsų prieši- 
Mes pala
ka res pa- 
priežasties,

rin- 
na- 
ka 
Jei

alkaniems žmonėms.
Ir visa to akyvaizdoje jus 

nesidrovit sakyti, kad socia
listams nerupi badaujanti 
Lietuva!

Kurgi jūsų ta dora, kur 
jūsų sąžinė, jus begėdžiai?!

Bal tuška šiandien važinėja
si po Šveicariją?

Ar jus galit pasakyti pa
sidėję ranką ant krutinės, 
kad tie jūsų politikieriai va
žinėjasi ir gyvena ne tais 
apvarktais • skatikais, ku
riuos Amerikos lietuviai su-* 
dėjo badaujančiai Lietuvai?

Ar jus galit pasakyti pa
sidėję ranką ant krutinės, 
kad iš tų aukų jus neatimat 
30 nuošimčių savo juodai 
politikai?

Ne! Jus negalit to pasa
kyti, nes jus ištikrųjų eikvo- 
jat surinktus badaujantiems 
žmonėms pinigus. Ir tik dėl
to, kad jus taip begėdiškai 
elgiatės patįs, jus užsipuo- 
lat ant kitų, kad nukreipus 
visuomenės domą nuo savęs. 
Taigi jus esate hypokritai!

Lietuvos Šelpimo Fondas, 
kuri jus visuomet šmeižiat, 
nėra išleidęs da nei vieno 
cento politikai ar kitokiems 
pasaliniams tikslams. Tie
sa, šitas Fondas nutarė iš
leisti Žemaitės raštus karėsi 
metu, bet jis padarė tai tuo 
tikslu, kad padidinus savo 
išteklių, kad surinkus dau
giau pinigų nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams. Tų 
raštų išleidimas atsieis gal 
$100, o išleista knyga, kaip 
komitetas apskaito, galės at
nešti mažiausia $2,000.00.

Taigi, kuomet jus, klerika
lai. nesąžiniškiausiu budu 
mėtot aukas visokiu "diplo
matų" kelionėms ir kote
liams, Lietuvos Šelpimo 
Fondas darbuojasi, kad kuo-, 
daugiausia pinigų surinkus ti, jog tai netiesa.

I

SAKO, KUNIGAI PAR
SIDAVĘ.

Škotijos lietuvių klerika
lų laidžiamas laikraštukas 
"Išeivių Draugas" rašo, jog 
tarp lietuvių tenai plačiai ei
na paskalai, jog "kunigai 
yra papirkti valdžios ar ko
kių ten kapitalistų.”

Žinoma, "Išeivių Drau
gas" (N 44) sako, kad tas 
netiesa. Bet negalima juk 
ir norėt, kad kunigų orga
nas pasakytų, jog tas tiesa.

I

”NEW YORK CALL” 
NETEKO KRASOS 

TEISIŲ.
Generaiio krasos viršinin

ko Burlesono paliepimu, 
New Yorko socialistų dien- 

! raščiui "Gali" atimta taip ’ 
vadinamos "antros klesos 
teisės." Tečiaus pirma klesa 
laikraštis kol kas da eina, 
tik tas labai brangiai atsiei
na, ant kožno numerio rei
kia li»xlyt krasos ženklelius.

Kada socialistai priparo- 
dinėdavo, jog nėra skirtumo 
tarp Republionų ir Demo
kratų, nes tai dvi besimylin
čios sesutės, tai mūsiškiai 
katalikiški oratoriai ir jų 
spaudos vadai socialistus 
niekindami stengėsi intikin- T

E
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Tas duonos neprašo

HOLYOKE, MASS. gęs savo paiką pamokslą DETROIT, MICH.
Meluoja be jokios sarmatos, perstatė koki ten dideliu su- Miko Petrausko koncertas, ui:.~:u...

Lapkričio 11 d. čionai Į- 
vvko šv. Kazimiero dr-stės 
surengtos prakalbos.

Prieš paskutinę dieną tū
lo lietuvio bučerio lange pa
sirodė plakatai, kuriais pas
kelbta, kad kalbės "garsus 
kalbėtojas” 3 valandą po pie
tų.

Nuėjus plakatuose nuro- 
dyton svetainėn reikėjo 
laukt vakaro. Matyt, kad 
musų katalikai taip moka 
visuomenės dirvoje veikti, 
kad nei prakalbų pagarsinti 
nemoka. Galų gale sulaukta 
prakalbų. Priešakyje pasi
rodo "jegamastis” su atbu
la apikakle ir pats atidaro 
prakalbas, nes matomai 
rengėjai nei tų pareigų at
likti nemoka. Kunigas pra
deda kalbėt, kad jam čia lin
ksma, nes lietuviai jam su
metė šimtą trisdešimts do
lerių. Visai nedyvai, kad 
tasai biznierius tuojaus pra
dėjo niekinti socialistus, 
kurie, kaip žinoma, žmones 
mokina pažinti savo išnau
dotojus ir skriaudikus. Gir
di, socialistai suvedžiotojai, 
o jų mokslas tai svajonė, ku
ri gyvenime niekad negali 
Įvykti. Visų pirma reikėtų 
tam atbulam mokytojui su
prasti faktą, kad tik ačiū 
žmonių svajonėms jų gyve
nimas daro žingsnius pir-* 
myn. Jei žmogus nebūtų 
svajojęs tai ir pats dvasiš
kas tėvas šiandien gal butų 
laukinius žvėris po miškus 
gaudes ar kartu su beždžio
nėmis po medžius besikars- 
tęs. Kas davė mokslą ir vi
sus išradimus, kuomi kuni
gas taipgi naudojasi, jeigu 
ne svajonės? Taip, ponas 
kunige, svajonės žmogaus 
dvasios lopšys. Tik visai ne 
tos svajonės, kokių kunigi
ja žmones mokina apie po
mirtinį gyvenimą. Ar ti
kinčiojo žmogaus svajonės 
kada nors gyvenime Įvyksta 
ir liekasi tikrenybėje? O bet 
jus jų mokmat. Jus žinote, 
kad visos pasakos apie dan
gaus buveinę, apie gyveni
mą po mirties, tai yra begė
diškiausias melas, o bet jus 
nesigėdijat tų pasakų skelb
ti. Socializmas gi nėra sva
jonė, ponas kunige, bet eko
nomijos mokslas. Jeigu 
esi ber» c kiek su mokslu ap
sipažinęs, tai turi žinoti, 
kad socializmas yra mokslu, 
pri rodančiu, jog visuomenė 
negali turėti laimingo gyve
nimo, negali išvengti vagys
čių, kalėjimų,paleistuvysčių, 
žmogžudysčių, karių, skur
do, bado ir visų kitų pikty
bių, pakol toj visuomenėj 
viena žmonių dalis viską ga
mina ir nieko neturi, o kita 
nieko neveikia ir aptemdin
ti žmones Į vieną valandą 
sumeta jai milionus dolerių 
ir sukrauna kalnus savo pa
gamintų turtų. Šitoks ne
lemtas visuomenės gyveni
mo sutvarkymas gali būti 
tik patol, pakol pavergtoji 
darbininkų klesa perdaug 
tamsi. Socialistai šviečia 
darbo žmones, taigi nesuve- 
džioia, bet priveda prie pa
matymo teisybės. Socializ
mas yra mokslu, kuris ant 
minimo kunigo ir jam pana
šių parazitų nelaimės Įvyks 
ir tai gal jau netolimoj atei
tyj, ką pripažįsta jau ir 
”šventas tėvas,” skelbdamas 
savo laikraštyje "Oservato- 
re Romano," kad eis išvien 
su socialistais, kad Įvykinti 
pasaulyje taiką tais pama
tais, kokių socialistai reika
lauja. Taigi akyvaizdoje 
tų faktų reikia būti niekin
giausiu melagium ir begėd
žiu, kad pasakoti, jog socia
listai yra suvedžiotojai, o 
socializmas svajonė.

Tai tiek apie tą "garsųjį" 
kalbėt o ją-melagį. Tasai at
siprašant kalbėtojas užbai-

kiiurusiu pilvu "Norwoodo 
kriaučių." Šis prataręs 
"broliai ir seseris”—nežino 
ką toliaus sakyti, galų gale 
po mikčiojimų ir galvos pur
tymų griebiasi tos pačios 
giesmės, kokią jau išgiedo
jo "jegamastis,” tik da šlyk
ščiau, da prasčiau ir kvai
liau niekinti socialistus. A- smuiko solo, kvartetai ir 
pie šito klapčiuko prakalbą,’h M. 1). choro dainavimas, 
gėda ir viešai kalbėti, tickį^ors įžanga buvo vyrams 
tik pasakyti reikia, kad ver-l$L0O, moterims 5Pc., vienok 
čiau tas vargšas kur vyža: [atsilankius ant tokio koncer- 
siutu, o ne prakalbininku to jautiesi smagioj atmosfe-

4 I • m i • • * i • j • ii •
rodytųs. I

Pabaigoj tų prakalbų kai-

Lapkričio 10 d., 1917, čio
nai Įvyko 1). M. Draugijos 
surengtas M. Petrausko 
koncertas.

Programas susidėjo iš 14 
punktų. Didžiausią dali iš
pildė gerbiamas M. Petraus- 

i kas ir A. Sodeika. Be to bu- 
! ttzi » » i Ir rv ozxl/v L < m i ii*

___ *1). M. 1). choro dainavimas, 
tiek i ors Įžanga buvo

Užpuolimas.
Nedėlios diena 11 lapkri

čio, po No. 293 Greeley avė., 
7 vai vakare atėję 8 nepažįs
tami vyrai lietuviai smar
kiai sumušė Įnami Gečą ir 
buk paėmę pinigų ir laikro
dėlį. Sako, iš minėtu vyrų 
nekurie yra jau seni pešty
nių amatninkai ir jiems tas 

>tas. Visi 
i raga- 

ku-
ii LSl- 

Atomas.

I
roj. loki išlavinti balsai, 
kaip gerb. M. Petrausko (te-

kurie matomai nepatenkinti ncr\s> ir A. Sodeikos (basso
tokiomis "prakalbomis:' 
žmonės reikalavo halso, bei 
kunigėlis nieko neatsakęs, 
nei baiso nedavęs spruko iš 
salės, matomai džiaugda
masis tais doleriais, kuriuos, 
iš "mulkių” surinko.

Holyok ietis.

SCRANTON, PA. 
Scrantono Jaunimui

Nieks to nenorės užgin- 
čvt, kad Scrantono jauni
mas daug kame atsilikęs nuo 
kitų lietuviškų kolonijų jau
nimo. Kuomet daug mažes
nės lietuviškos kolonijos tu
ri net ]>o kelis savo gerai 
išlavintus chorus, Scranto- 
ne nėra nei vieno. Kuomet 
kitų miestų lietuvių jauni
mas turi savo visokias jauni
mo organizacijas, Scrantone 
tokių nei su žiburiu nerasi. 
Kodėl taip yra? Nejaugi pas 
mus jaunimo visai nėra? O 
jeigu yra, tai ką jis veikia? 
•Jaunimo Scrantone esama 
daugiaus, negu daugelyj ki
tų miestų. Ir jeigu jis nieko 
neveikia, tai dėlto, kad jis 
buvo perdaug išblaškytas. 
Juk niekur kitur Amerikoje 
nėra taip daug partijų ir ti
kybų tarpe lietuvių, kaip 

’ Scrantone. Daugiausia tur- 
i būt jaunimą išblaško tikėji- 
[ mai, o kokiu iš jų Scrantone 
j nėra? Tai rvmo-katali- 
kai, kurie pasidalinę net Į 

! kelias parapijas, tai tautiški 
1 katalikai; šliupo pasekėjai, 
arba šliupiniai, kaip juos 
čia vadina; tautiški pirmei
viai, tikri tautiečiai ir soci
alistai. Jaunuoliai, žinoma, 
"drūčiai laikosi" prie tos 
pusės, kur jų tėvai priguli. 
Tokioms aplinkybėms esant, 
negalima buvo nei manyti 
apie koki-nors chorą. Juk 
vieni kitų bijojo kaip kokios 
čumos.

Bet taip amžinai tęstis ne
gali. Tarpe vienų ir kitų 
jaunuolių randasi gana ap
sišvietusių vaikini) ir mer
ginų, ir jie visi pageidauja 
vienybės. Juk tas taip leng
va atsiekti. Jeigu tik pa
žangesnis jaunimas galėtų 
bent kartą suėję pasikalbėti, 
tai bijojimas vieni kitų tuo
jaus pranyktų, ir bendrai 
veikiant galima butų daug 
kas atsiekti, bent jau dai
lės srvtije. Taigi Jaunuo
liai! gana mums snausti. 
Imkimės realio darbo. Prisi
dėkime visi prie "Mirtos” 
choro, kurį sutvėrė 2 LSS. 
kuopa.

Prie "Mirtos" choro spie
čiasi visas pažangesnis jau
nimas, kaip vaikinai taip ir 
merginos^ ir galima tikėtis, 
kad choras pabudins visus 
jaunuolius. Chorą apsiima 
mokinti vienas iš gabiau
sių amerikoniškų mokytojų, 
tik jaunuoliai subruskime.

Laikinis Choro sekr.
A. J. Banis.

CLIFFSIDE, N. J. 
Iš musų gyvenimo.

šios vietos 
turi kelias 

i pašalpinę 
bendriems 
kinti, 
rodo, kad 
viai organizuojasi geriems 

i tikslams atsiekti, pav. turi 
[S. L. A. 70 kuopą, Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 77 
kuopą, LSS. 250 kuopą ir šv. 

į I -ranciškaus pašalpos Dr-ją.
■ \ isos tos organizacijos gana 
sparčiai kiekviena savo link
inėje darbuojasi, ir reikia 
pasakyti, kad tarpe savęs 
jos nesipjauna.

i Tik pastaruoju laiku čio
nai pradeda pasirodyti iš- 
klypkojai "švento tėvo" ri- 

icieriai, vyčiai, kurie nenu- 
Įmano kurlink juos tos iškly- 
, pusios kojos veda—ar prie
kin ar užpakalin. Kad 
pasirodžius, jog ir jie ką- 
nors veikia, turbut kur-nors 
prie bačkutės keli jų susi

barė parengti S. L. A. 70-sios 
i kuopos vardu prakalbas 
Matomai jau pažinodami

■ pažangos priešus, jie užkvie- 
čia kalbėtojais Brooklvno

• graborių Liutkauską ir "am
žinąjį žydą" p. Martų.

Pasirodžius tų prakalbų 
apgarsinimo lapeliams, S. 

i L. A. 70 kuopos nariai bu- 
: vo nemaža nustebinti, ;kas 
gali jų vardu rengti prakal
bas, jeigu jokiame kuopos 
susirinkime apie tai niekad 
nekalbėta nei tarta.

Sulaukus 10 d. lapkričio, 
kuriai tai dienai prakalbos 
buvo surengtos, susirinko 
apie 70 žmonių, daugiausiai 
S. L. A. kuopos nariai. Vie
nas "tautietis" pasikėlęs rei
kalauja, kad kuųpos pirmi
ninkas atidarytų prakalbų 
susirinkimą. Pirmininkas 
M. M. Burokas užima vie
tą ir užreiškia, kad S. L. A. 
kuopa šių prakalbų nerengė.

■ kad kuopos vardą kas toks 
nelegališkai pahaudoio, kad 

i jis kaipo kuopos pirminin
kas nekviestiems kalbėto
jams susirinkimo neatidaro.

Šitoks kuopos pirmininko 
j užreiškimas buvo viedru 
išalto vandens prakalbų ren
gėjams. Viens jų tuojaus 

i atsistoja ir prašyte prašo 
visų kuopos narių ir pirmi
ninko atleidimo, kad be jų 
žinios paėmė kuopos vardą, 

! ])risipažista prie kaltės, pa
daro visą išpažinti ir meld
žia leist prakalboms Įvykti.

• Publika pradėjo švilpt ir ko
jomis trypti. Galų gale pra
šymas išklausyta ir prakal
bas laikyt daleista. Tasai 
išsispavėdojęs vytis prane
ša publikai, kad "dabar kal
bės ponas Liutkauskas.” Iš 
publikos tuojaus pareika
lauta, kad kalbėtojas i klau
simus atsakynėtų. Liutkau
skas sutinka ir pradeda kal
bą. Tuojaus pasipilia klau
simai. Kalbėtojas sako, 
kad pabaigoj i klausimus at
sakinėsiąs. Matomai, pa- 

| matęs, kad pakliuvo ne sa
vo suolan, greit užbaigė sa
vo giesmę ir kaž-kur prany
ko. apie klausimus užsimir
šęs.

Antras išėjo kalbėti p. 
Martus. Vos pasakė: "Na, 
tai mieli broliai ir sesutės 

gai atlikta pagirtinai. Pu b- sakysiu aš jum kaip aš mai- 
—4.—inose dirbu," kaip publikoj

lietuviai jau 
kuopas ir vieną 
draugiją savo 
reikalams ten- 

Tų kuopų vardai pa
šius vietos lietu-

Tai yra gera lekcija tiems 
vargšams, kurie manė prisi
dengę svetimos organizaci
jos vardu, pasikviesti socia
listų šmeižikus, kad ardžiu • 
darbininkišką vienybę ir 
pakenkus darbininkų judėji
mui. N(‘nusisekė.

.VI. M. Burokas.

darbas jau priprastas, 
minėti vyrai bu o pi is 
vę "rojaus skystimėli: 
ri dauguma lietuvių 
klaupę garbina.

CLEVELAND, OHIO.
Teatras.

Lapkričio 4-ta Cent. Li< t. 
Progr. D r. Sąjungos arti :- 
tai-mėgėjai Stokės svetai
nėje statė scenoj vieno akto 
komediją "Nenorėjai valgyt 
duonos, graužk plytas.” Lo
šimas iš visų atžvilgių pavy
ko. Buvo ir pamarginimų, 
būtent dainavo "Mirtos” 
choras: pasakyta apie pen
kiolika deklamacijų ir pasi
kalbėjimas Maikio su Tėvu 
pavyzdžiui kaip "Keleivyj." 
šis tipas padarė ant publi
kos didžiausią Įspūdi. Ne
kalbant jau apie "mandi?- 
rių” ir "medalių" pritaiky
mą, bet kad pasikalbėjimus 
begalo Įvairus. Tai pasidar
bavimas p. Naujoko. Tokie 
nepaprasti perstatymai pub
likai patinka ir turi dide
lę reikšmę. "Mirtos" choro 
dainos taipgi buvo reikšmin
gos nevien dėlto, kad "Mir
tos" choro, bet kad neperdi- 
džiausis būrelis darbininkų 
taip dailiai sudainavo. Ge
ros kloties mirtiečiams ir 
ateityje. Prie užbaigos 
griežė orkestrą, tęsėsi šokiai 
ir buvo balius lig vėlumai.

M. Petrausko Koncertas. '
Lapkričio 11-tą M. Pet

rauskas laikė koncertą. Pro
gramas susidėjo iš dainų ir 
muzikos. Dainavo: "Vai, 

laužo žalią girelę ,"

MINERSVILLE. PA.
Biskelis apie mūsiškę Laiką

Lankau beveik kiekvieną 
susirinkimą lietuviškos (ir
stės, kuri yra laisva ir ski
riasi daug kuom nuo bažny
tinių draugysčių.

Taipgi priguliu ir prie vie
nos amerikonų pašalpines 
dr-stės, kuri yra t i kč ii mišk s. 

keletas 
s pn- 

• pačioje 
apie ku- 

Amei iko- 
susirinki- 

ant sta- 
svarsty- 

ga- 
savo 
joje.

I

kantante) daro puikų efek
tą. Ypač puikiai skambėjo Ai. 
Petrausko ir A. Sodeikos du
etai. Neužmirštinas ir 14 
metų vaiko smuikus grieži
mas. Smuikelės malonus 
Įtaisai taip ir griebia už šir
dies, ir nors ir nuvargusius 
darbo žmogus jausmus at
gaivina, kad regis jautiesi 
Įkvėptu kokia tai slaptinga 
spėka, kuri verčia pabust, 
pakilti. Minėtas jaunas 
smuikorius, Bernard Krost, 
žada nemaža talentą. Taigi 
Mikui Petrauskui kaip ir 
visiems šio vakaro dailinin
kams, esame dėkingi, kad 
apdovanojo mus tokiom pui
kiom meliodijom, atgaivi
nančiam musų nuvargusią 
sielą ir ant musų nuiiudusio 
veido iššaukė linksmą šyp
są. Vienok reikia noku
siems detroitiečiams paste
bėti nedailų užsilaikymą lai
ke dainų: vieni kukuoja, 
kiti garsiai kaiba ir tt. Aš 
maniau, kad Detroite žmo
nės. kaipo "penkdoleriniai 
Fordo sportai," moka pride
rančiai užsilaikyti, bet taip 
manydamas klydau. Vyru
čiai, kurie norite bliaut, tai 
verčiau nueikite i smuklę.

Publikos tečiaus koncer- 
tan susirinko nedaug. Ren
gėjam, sako, reikės pridėti 
dėl padengimo lėšų. Mano
ma. kad augšta Įžanga dau
geli sulaikė. Beto buvo 
tą pati vakarą rusų socia
listų surengtas vakaras— 
teatras, tai daug lietuvių 
nuėjo ten, kur pigesnė ižan-

Kun. Mockaus prakalbos.
Lapkričio 11 d. čia buvo 

LSS. 116 kp. parengtos AL 
X. Mockui prakalbos—pa
mokslai. žmonių buvo apie 
500-600. Tas liudija, kad 
Romos agentų niekinamo 
AL X. Mockaus prakalbo
mis žmonės indomauja. Pra
kalbos buvo dviejuose atve
juose, būtent: "Dievas gai
lėjosi, jog buvo sutvėręs ant 
žemės žmones, ir rūpinosi 
savo širdije,” (Maiž. 6:6) ir 
antra tema: "ką žmogus pa
sės, tai ir pjaus." (Gal.6:7-8) 
Pirmoj dalyj prakalbos pa
rodė, kaip biblija Į dulkes 
sumuša pati save ir Į kokius 
prietarus žmonės tiki, 
roj dalyj nurodė, kad 
tai, kas blogo ar gero 
tai vis žmonių iš senai 
rengta.

Mano supratimu, M. X. 
Mockaus prakalbos neša 
žmonėms naudos tuomi, kad 
jis nušviečia kas yra slepia
ma po juoda kunigų politi
ka ir prie ko kunigai veda 
žmoniją.

Po prakalbų buvo duota 
klausimai, Į kuriuos M. X. 
Mockus atsakinėjo. Paga- 
liaus atsirado vienas žmogus 
(tuias Stankevičius), kuris 
neva nurodė, kad katalikai 
gali būt socialistais, o Moc
kus nurodė, kad negali, kaip 
negali būt socialistas kata
liku. Stankevičius apsiėmė 
stot su Mockum Į debatus. 
Leidus "ant nubalsavimo, 
publika nubalsavo už deba
tus 94, prieš 10, kiti susilai
kė nuo balsavimo.

1

MONTELLO, MASS. 
"Moksliškos prakalbos." 
Lapkričio 1! d. buvo pra

kalbos, kurias surengė vieti
nė TAU), kuopa. Rengėjai iš 
anksto plakatuose garsine 
kad busią "moksliško.-,” pra
kalbos, kurių nors kartą 
montelieeiai turės progą 
pasiklausyti. Žmonių i tas 
taip garbingai garsinamas 
prakalbas susirinko klausy
tis apie du šimtai. Kalbėjo 
Z. Jankauskas, iš Laivren- 
ce. Pradėdamas jis kalbėti, 
pradėjo gana "moksliškai," 
sulygindamas kad: "Leng
viau yra cigaretas surūkyt 
arba kliudąs zupės išvalgyt 
negu mokslas Įgyti." Daug 
panašių perlų iš visos jo pra
kalbos galima butų paminė
ti, bet gaila vietos. Mėgino 
nurodyt, kad T. AL D. daug 
mokslo turi ir liepė visiems 
prie jos rašytis. Jam betę- 
siant kalbą, žmonės pradė
jo apleisti svetainę. Drg. 
Navickas užklausė to 
"mosklliško" kalbėtojaus, 
ant ko išleidžia "Tėvynė ; 
Mylėtojų" Dr-ja pinigus: ar 
išleidimui moksliškų raštų 
ar pirkimui ’Bondų’?" Jan
kauskas paaiškino kad "Tė
vynės Mylėtojų Dr-stė” nu
pirko tik už $1,000 "Bondų." 
Kalbėtojas matydamas, kad 
niekas nesirašo Į TAI D., pri
minė rašytis i LDLD, bet 
jam bekalbant publika paki
lus, visa būryje, ėjo per du
ris, tada ir pats kalbėtojas 
pasitraukė nuo steičiaus.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $2.50: taip tos "mok
sliškos" prakalbos ir užsi
baigė. H. K. Mažiukas.

Parapijonai nepatenkinti.
Nelabai senai čionai prasi

dėjo katalikų bažnyčioj jo- 
markas, kuris kitaip vadina
mas "ferais.” Alėtai sun
kus, žmonės nebežino kai]) 
išsimaitinti, vienok "žebro
kai” neapleidžia nei vienos 
stubos. Landžioja visur ir 
prašo aukauti. Katalikai 
tuo labai nepatenkinti.

Nelabai senai per kun. 
Juškaičio iššventinimą čio
nai buvo sulošti bažnyčioj 
mažų vaikučių "driliai." 
Tas irgi nemaža pinigų lėša- 
vo. 0 kokia iš to nauda 
darbininkams žmonėms? 
Bet pinigai imami vis iš tų 
bėdinų darbininkų. Todėl 
parapijoms pradeda jau pik
ti ir kalba: kam duot kuni
gui pinigus, jeigu jis nežino 
kur juos mėtyt.

Dabar kunegėlis pasiėmė 
vieną moterėlę baltais plau
kais, kuri per visą savo am
žių neturėjo šeimynos. Pa
rapijoms ir tuo nelabai pa
tenkinti. Šnairuoja. Sako, 
mes mokam pinigus, o kuni
gėli '.i leidžia juos visokiems 
reikalingiems ir nereikalin
giems dalykams.

Korespondentė.

Be manęs priguli i; 
kitų lietuvių, su kuriai 
gulime kartu ir toji 
lietuvių dr-stėje, 
rią pakalbėsimi, 
nai atidarydami 
mą pasitiesia bibliją , 
lo ir tada pradeda .< 
mus. Susirinkimą veda 
na tvarkiai ir prisilaiko 
užgiriu tiesų konstitucl.. 
Jeigu kuris iš narių nori kal
bėti į pakeltą klausimą, pa
siprašo pas pirmininką bal
so ir kalba neilgiau kaip 
konstitucijoje yra pabriežta. 
Jeigu kuris neateina Į su sl
inkimą paskirtu laiku, nebū
na įleidžiamas iki nebūna 
pertrauktas susirinkimą < 
jnėjęs Į susirinkimą, turi pa
siaiškinti prezidentui delko 
pasivėlino. Mokesčių kvi
tas reikia pirkt keturis kar
tus ant metų ir jeigu ku
riam bertainyje neužsimo
kėsi, ir negausi kvitos.susir- 
gus arba susižeidus pašal
pos negausi. Bet jeigu tie. 
kurie Į susirinkimą nebuvo 
apsilankę ir mokestis yra 
užvilkta, susižeidė arba su
sirgęs tuojaus nusiunčia 
savo mokestį per kitą tos 
dr-stės narį arba per pačtą 
tiesiog dr-stės sekretoriui, 
tada pašalpa būna išmo
kama. Tą paaiškinimą pa
duodu "Keleivyje” todėl, 
kad daug prie tos ameriko
nų dr-stės prigulinčių lietu
vių ji skaito, o ne visi tuos 
įstatymus minėtos dr-stės 
žino.

Dabar pažiūrėkime, kas 
darosi musų lietuvių laisvo
jo dr-stėje. Susirinkimuose 
barnis, svarstant kokį nors 
reikalą sustoja po kelis ir 
barasi tarpe savęs, nutari
mai per tai būna labai neai
škus. Prezidentas jokiu bu
du prie tvarkos priverst ne
gali. Todėl geistina, kadi 
lietuviai savo laisvoje dr- 
stėje užvestų geresnę tvar
ką, nes prie jos priguli daug 
protingų žmonių, tik reikia 
gero noro. Jonas Banis.

! 
i verčia

"Prirodino seni žmonės man 
jaunam mergelę," "Miela- 
irdystė," "Rudens meliodi- 

ja,” "Spragilų daina"’ ir ke
lias kitas. Iš vietinių ge
riausiai dainavo p. Bukaus
kienė ir p. B. Rimkus, due
tas iš oper. "Kaminkrėtis." 
Triukšmingu delnų plojimu 
jie buvo iššaukti pakartoti 
išnaujo. Iš muzikos geriau
siai sugriežė ant smuikos 
Jonsonų vaikai. Bet buvo 
gana tokių blogumų, apie 
kuriuos nė nekalbėsiu. Iš 
koncerto laukta daugiai u, 
bet Įžangos tikietas vienok 
buvo nuo 50c. iki $1.50.

žemės žiedas.

Ant- 
visa 
yra, 
pri-

FITCHBURG, MASS. 
Socialistų vakaras.

Lapkričio 4 d. LSS. 134-ta 
kuopa turėjo savo vakarėlį.! 
Atvaidinta scenos .veikalas 
ir pasakyta pora dialogų: 
pasikalbėjimas "Povilo su i 
dėde" ir "Maikio su tėvu."; 
Kaip lošimas, taip ir dialo-. 
i ’ **” * .J
lika buvo patenkinta. inose dirbu,

Pagirtina, kad musų žmo-'pakilo juokas, švilpimas ir 
- 'trypimas. Kalbėtojas susi-nės skaitlingai lankosi i to-[ trypimas. Kalbėtojas susi- 

kius parengimus ir susirin- maišė, pradėjo apie sanda- 
kę gražiai apsieina. Tas yra ros kuopą aiškinti ir klausti, 
prirodymu, kad čia musų kas nori sandaros kuopelės, 
broliai kultūriškai jau gana Nieks neatsiliepė, nieks ne
pakilę.

Kiek teko girdėti, tai ren
gejams ir pelno keliatas do- bėtojas 
lerių atliks. C_L„.... *
tokių vakarėlių dažniau bu- pasitraukia nuo pagrindų, 
tų. Atgaivinimas suvargin- lydimas juokais i 
tos darbininkų dvasios ir 
mums darbo žmonėms tan-J 
kiai labai, labai reikalingas.

I Įsirašė, pasipylė vien užklau- 
! simai, į kuriuos ir šitaš kal- 

neatsakęs 
Verduno

; nieko 
Geistina, kad .tarsi kaizeris nuo

ir trypi-
mais.

Ir taip tos musų vyčiams 
negarbingos prakalbos užsi- 

J. A. R. baigia.

MAHANOY CITY, PA. 
Naujų kalbėtojų prakalbęs.

Patyręs, kad nedėlioj po 
pietų Frakvillėj bus pra
kalbos, nuvažiavau ir aš kad 
pasiklausyti, o ypač kad pa
tirti, kas ten tas prakalbas 
sakys. Mat musų apielinkė 
savų kalbėtojų neturi, pri- 
seina juos kviesti iš kitur. 
Nagi ve, taip manydamas 
aš klydau. Štai čionai kalba 
dd. Vilkelis ir Pranaitis iš 
Shenandoah’rio ir visai ne
prastą įspūdį daro. Drg. 
Pranaitis kalbėjo,kaip ir dei 
ko kįla karės, apie Rusijos 
revoliuciją ir jos pasekmes. 
Ir kaipo pirmu kartu užėmęs 
prakalbininko vietą, jis pa
sakė gana gerą prakalbą. 
Drg. Vilkelis kalbėjo, kas tai 
yra socialistai ir kam reika
linga socialistų partija, ką ji 
reiškia darbininkų gyveni
me šiandien ir ko ji reikalau
ja ateičiai.

Kad prakalbos darė ant su
sirinkusiųjų gerą Įspūdi, pa
rodo tas faktas,jog visi aty- 
džiai klausėsi,išskyrus vie
ną apsvaigėli. Be to dagi 
aukų suaukavo apie 6 dole
rius lėšoms padengti.

Visa tai rodo, kad jau ir 
mes susilaukėm savų kalbė
tojų. Patarčiau L.S.S. V- 
tam rajonui pasinaudoti tuo
mi ir rengti prakalbas ten, 
kur da nėra kuopų, nes kal
bėtojus turime ant vietos, 
kurie mielu noru patarnaus.

V. ž.

VIRGINIA, MINN.
Miestelis skaitosi Į 18,000 

gyventojų, kuriame dau
giausiai apsigyvenę atei
viai iš Austrijos. Lietuvių 
čia gyvena 10 šeimynų ir 15 
pavienių, 4 turi savo namus 
ir du turi smukles. Darbš- 
tesniems draugams paagita
vus, susitvėrė čia SLA. 193 
kuopa ir susirašė 14 narių. 
Čia yra dvi lentų piovyklos, 
kuriose dirba i 2,500 darbi
ninkų; mokama $3.25 už 10 
valandų darbo. Yra keri- 
čių dirbtuvė ir keletas ru
do kasyklų, kusiose dau
giausiai dirba ant trijų at
mainų po 8 vai Daugelis 
mainierių dirba ant kon
trakto ir uždirba gerai.

Darbininkams sumažė
jus, darbdaviai daug nuolan
kesni. Oliver Iron Mining 
Co. pereitą pavasari davė 
savo darbininkams iš išdir
btos žemės pasidaryti dar
žus. Tie, kurie netingėjo 
liuosame laike padirbėt, tu
rės užtektinai bulvių ir kito- • 
kių daržovių. J. Sutkus.

Žymus St. Louiso sociali
stas Wangerin. kuris atsisa
kė mokytis kariško muštro 
ir imti i rankas šautuvą, li
kos nuteistas 15 metų kalė
jiman.
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Daile ir Liaudis
kai per dienas kruta nuo 
susirinkusių piliečių, disku-! 
suojančių apie miesto reika-' 
lūs bei klausančių filosofų 
ir kalbėtojų išvedžiojimų^p

Permainos antrame Drafte
(J(—Reikalingas padėjė

jas reikalingoj žemdirbys
tės šakoj.

(K I—Reikalingas gerai 
specializuotas teknikos arba 
mechanikos ekspertas, kuris 
dirba reikalingoj pramonės 
šakoj.

(L)—Reikalingas užveiz- 
dos padėjėjas, kuris dirba 
reikalingoj pramonės šakoj. 
Klesa IV.

(A) —Vyras, kuris dau
giausia savo darbu palaiko 
pačią ir vaikus.

(B) —Jurininkas, kuris
dirba ant prekybos laivo.

(C) —Reikalingas žmo
gus, kuris valdo arba veda 
reikalingą žemdirbystės ša
ką.

(I) j—Reikalingas žmo
gus, kuris valdo arba veda 
reikalingą pramonės šaką. 
Klesa V.

(A i—įstatimdavystės,tei- 
smų ir kiti Suvienytų Valsti
jų uredninkai.

(B) —Tikrai iššventinti 
kunigai.

(C) —Klerikai, kurie 18 
gegužės, 1917 metų mokino
si ant kunigų.

(D) —Žmonės, kurie tar
nauja Suvienytų Valstijų 
armijoj arba laivyne.

(Ei—Priešingų tautų ne- 
pilieėiai.

(T)—Nepiliečiai (ne prie
šingų tautų), kurie reika
lauja paliuosavimo.

(G) —žmonės, kurie fiziš
kai visiškai netinka kariu
menės tarnystei.

(H) —Žmonės, kurie mo
rališkai netinka kariumenės 
tarnystei (ne sveiko proto).

(T)—Nariai tokių tikybi
nių organizacijų arba sektų, 
kurios buvo organizuotos 
nevėliau kaip 18 gegužės, 
1917 metų, ir kurių mokslas 
arba principai draudžia sa
vo nariams dalyvauti karė
se.
Iš V klesos niekad nešauks.

Žmonės, kurie priguli prie 
I klesos, bus paimti patįs 
pirmutiniai, paskui turės ei
ti visi, kurie prigulės prie 
antros klesos, potam eis III 
klesa, o IV bus pati paskuti
nė ; gal būt, kad jai ir nerei
kės jau stot. V klesa, prie 
katros priguli ir visi nepi
liečiai. nekuomet nebus šau
kiama.

Visiems registrantams 
bus išsiuntinėtos tam tikros 
knygutės su klausimais. 
Knygutė turi 16 puslapių ir 
apie 150 klausimų. Visus 
tuos klausimus su reikalin
gu affidavitu (paliudymu) 
reikės sugražinti į septy
nias dienas ir paduoti 
prašymą dėl paliuosavimo, 
jeigu kas to nori ir turi pa- 
liuosavimui kokio nors pa
mato.

Nors iš atsakymų vietos 
’boardai" matys, prie ko
kios klesos žmogų reikia 
priskaityt, tečiaus ir pačiam 
žmogui leidžiama paženk
linti ant knygutės viršelių, 
prie kokios klesos, sulyg jo 
nuomonės, jis priguli.

Specialė blanka yra palikta 
tiems, kurių tikėjimas arba 
įsitikinimai priešingi karei.

berieinčiiančill Hol vionnc nled with the pokt-i’y.'iglELIjantių uei Sienos ar at Boston. Mass, on Nov.
Kitos nuomonės, išreikštos! 21. l»17. as reųuired h- the Act of 
filosofo apie gamtą ir die- Ortober «• 1917- 
vus. Agora apsupta aplink 
stogu iškeltu ant šimtų mar- 
morinių šulų, kad nuo kait
rios saulės spindulių savo 
pavėsiu bei nuo lietaus savo 
priedanga pridengtų dekla
muojančius poetų eiles bei 
svarstančius ar išrinktojo 
piliečio diktatūra gręsia 
miesto laisvei ar neša nau
dą. ar jis už tai turi būt iš
tremtas iš tėvynės, ar ne.

laisvoji Graikija—laisvų 
miestų sąjunga—turi ir dai
lę skaisčią, giedrią, visiems 
prieinamą. Rinkose, viešų 
sueigų vietose, stovi pui
kus skulptūros veikalai— 
tovylos užsitarnavusių am

žiną garbę ir atmintį vyrų 
bei moteriškių. Teatro var
tai čia visiems atviri. Visi 
ie laisvi Graikijos piliečiai 

tveria dailę ir meną iš liuo- 
so noro, kad išreiškus savo 
įkvėpimą, savo siekimą bei 
troškimą gražesnės ateities, 
nalonesnių dalykų, skatina
nt prie to ne satrapo laz- 
ta, kaip egiptiečiai, bet už
žavėti gamtos grože bei mis
terija, vienu žodžiu, gyveni- 
no impulsu vedini. Bet risi 
ie laisvi piliečiai yra val- 
lančiaja klesa. Krikščiony- 
oei iškilus, kaip jau minėjau, 
>ažnyčia paėmė žmonių dva- 
inį gyvenimą savo globon, 
siskverbė ji žmogaus sielon, 
įumalšino visus ilgesius. Ga- 
inga savo organizacija su
kančiojo ji netik individiu- 
no, bet ir visuomenės sielą, 
škilo ”viduramžių dailė,'1 
>ažnytinis menas likosi at- 
akančiai pritaikytas prie 
iešpataujančio tais laikais 
eodalio surėdymo. Žemval- 
ižio spaudžiamas sodietis 
įtrado savo suvargintiems 
ausmams atvangą ir sura- 
ninimą bažnyčioje. Bažny- 
inė dailė tečiaus paniekina 
visus smagumus kunui. 
Nuogus stovylų kunus pri- 
Icngė ilgais, plačiais kvol- 
lais susimetusiais rūbais; 
žiūrinčias pasaulin akis pa
telė dauson.
noksiąs, paniekindamas ku- 
įą ir verdamas danguosna 

I įerkeitė ir dailę. Visa tai. 
' riša aistetiška pažiūra, ku- 

ios išreiška yra sunykusios 
iscetikų stovylos ant pa
veikslų, priparodo bažnyčios 
liktaturą ir tedenciją išnai
kinti valdomoj klesoje troš
kimą žemiškos ekonominės 
gerovės, žemvaldžiui susi
grobus sau artojaus triu
ko vaisius, paliekant jam 
skurdą ir badmiriavimą. 
bažnyčia įsako: "pasnin
kauk, nes pasninkas yra 
nuopelnu prieš dievą.” Ir 
aip krikščioniškoji bažny
čia valdydama žmonių sie- 
•ą, perdirbo savo ir valdan
čiosios klesos naudai ir dai- 

• ę, paversdama ją įrankiu 
iaužiai pavergti.

i Egiptiškas menas žlugo, 
dailė guli griuvėsiuose, bet 
įcgeresnis likimas patiko 
ir graikišką dailę. Kaip vie
lą,taip ir antrą krikščioniš- 

; koji bažnyčia palaidojo, o 
jų vieton pastatė savotišką.

Bet laikas bėga. Viskas 
keičiasi. Praėjo vergijos 
gadynė, praėjo baudžiavos 
laikai, atėjo kapitalizmo ir 
buržuazijos viešpatavimo 
metai. Bažnyčios viešpata
vimo dienos pasibaigė, val
dymo vairo siekia proleta
riatas. Proletariatui netin
ka nei egiptiška dailė, sim
bolizuojanti prievartą, nei • 
graikiškoji dailė, simboli-

III. jtus tūkstančių kitų vergų
Proletariatas savotiškos .. sprandai' nešioti

dailės iki šiol neišdirbo. pečiais risti primityviais
Bažnytinė taip ir L______
dailė jam svetima, dagi pasi-j 
biaurėtina. Liaudis savo 
revoliucijos smūgiais nuo 
gyvenimo viršūnės numušė 
karalius, bet jų vieton pas
tatė kapitalistus. Tie už vis
ką moka. Dailininkas lieka- 
ri samdininku, tveria dailės 
bei meno tik tokius tvari
nius. kurių kapitalisto rinka 
reikalauja. Kapitalistiška 
dailė proletariatui yra ne- 
neapkenčiama. nes ji pada
lyta pavergimo įrankiu. 

J Faktas, kad proletariatas 
neįsteigia sutvert savotiškos 
dailės bei meno, yra natura- 
le pasekme jo gyvenimo są
lygų, neleidžiančių išsireikš
ti individualės darbininko 
sielos savarankiam apsirei
škimui. Visa meno istorija 
parodo, kad dailė pilnai pri
guli nuo ekonominių sąlygų. 
Į kurį bent amžių pažvelg
sime, vis pastebim, kad vi
suomenės klesos, kurios ar 
tai pačios gamindavo sau 
daug materialio turto ir 
pertekliuje gveno, ar tai tu
rėdamos pakankamai spė
kų, kad pasisavinus kitų 
klesų pagamintus turtus— 
visuomet buvo ir dailės tvė- 
rikais arba iniciatoriais,tuo 
budu jų valdymo laikotar
pis sykiu yra ir dailės išsivy
stymo laikotarpiu.

Prisižiūrėkime tam aty- 
džiau. nes iš dailės priklau- 

1 somybės ir ekonominių są- 
įlygų tiesos išteka mums, 
;darbo žmonėms, viltis, o net 
ir įsitikinimas, kad proleta
riatas atlikęs savo istorinę 
misiją, pastatęs visuomenė 
gyvenimą naujais pamatais 
išdirbs ir naują liuosą nuo 
valdančiosios klesos kurpa- 
iiaus dailę.

Šalis, gulinti palei upę Ni- 
ą, šiandien užversta tik 
griuvėsiais, po kuriuos rau
siami senovės tyrinėtojai 
<adai: e buvo židiniu, kul- 
uros, ir vienu, jei ne vie

ninteliu,mokslo,meno ir reli
gijos centru. Senovės Egip- 
as galėdavo pasigirti Šim
ais savo miestų, išpuoštų 
zuikiais mūrais ir palociais 
rimtai tūkstančių laivų slan
kiojo upės paviršumi, nešio
dami iš vietos i vietą vergų 
pagamintus turtus. Egipte 
viešpatavo vergijos sistema 
uilingas kraštas galėjo iš- 
naitinti daugel ir žemdir- 
bystei nereikalingų darbe 
,ėgu bei dvkaduonių kas- 
'.as, kuries, būdamos liueso, 
įuo kovos už būvi, negalėje 
jlėtoti meną ir mokslą. Mi 
Jonai įvairių rasių vergų 
surinktų karėze su įvairio 
nis aplinkinėmis tautomis 
o žiaurių užvaizdų botagu 

ar lazda, prakaituotu veidu 
lirbo sulyg įsakymo bešir- 
lės kunigiškos luomos, kur 

. valdydama Egiptą savo ga 
(lybe baugino beveik visa 
i .uomet žinomąjį pasaulį. Ii 

ie galingieji valdonai išdir 
ibo šalies meną. Ta jų ailė 
Į atspindi savo iniciatorii 
■ galingumą. Nilo kranta 
išpuošti kelių šimtų metrų 
augščio akmeniniais dirbti- 
ninais kalnais, vadinamais 
piramydomis. Tai ahtkapia

salioninė įrankiais aptašyti.> milžiniš
kas uolas ir krauti jas vie
nas dailiai ant kitų sulyg 
užbriežto plan • ir statyti 

jtuos laiko iltimi- n sunaiki
namus egiptišl: architek
tūros veikalus—1 iramydas. 
kurios ir šiandien atvaizdi
na mums tų laik į vergijos 
žiaurumą ir vergų priespau
dą, privertusią atlikti ne
galimus darbus. Ką reiškė 
vergo gyvasti- tuomet val
dančia jai klesa: 
nedaugiau kaip g ' 
reivio šių dienų 
Krito tuomet vergai, 
krinta šiandien mūšio 
kariauninkai, kritusių 
ton stojo kiti ir vilko, 
nepakeliamas 
šimtų metrų 
jas tinkamai, 
nūs piramydos formą. Ir ta 
menas parodo, kad dailę rei
kia saikuoti duotojo laiko ir 
krašto turtingumo saiku: 
kad sutveria ją tie. kurie 
duotu laiku yra galingi ir 
kad dailė yra tokia, koks 
□uotu laiku yra visuomeni
nis surėdymas. Argi gali
me sau įsivaizdinti kad anų 
laikų egiptiška vergas sta
tė piramydas. kad patenki
nus savo aistetikos jaus
mus, kad išreiškus savo norą 
pasigerėti daile bei gamta'. 
Visai ne. Tuos jausmus jau
sdamas jis butų verčiau atsi
sėdęs ant upės kranto ir už
dainavęs sau kokią liūdną 
ilgesiais Įjerpintą dainelę a- 
pie tolimą savo gimtinę, nuc 
kurios buvo gal ant visa
dos atskirtas. Ir toji daine
lė, plaukianti iš jo sielos kar
tu su ašaromis, būt buvu 
graži ir butų likusi dailė, 
veikalu daug įspūdingesnių 
negu prievartos ir gal tūk
stančių vergu mirties vai 
sius piramydos. Taip, dainz 
sukilusių jausmų—revoliu
cijos giesme Ui rauda an: 
r-avo likimo—tai dailė pris
paustųjų. Tik egiptiškam 
vergui nebuvo leistina dai
nuoti, jo gyvastis buvo pigi 
□ laikas reikalingas ir bran
gis. Vergas, visom viešpa
taujančioms dinastijoms tu
pėjo pastatyt piramydas.

Žvilgtelėki m kiton šalin. 
; demokratingąją senovės 
Graikiją. Nuo senų seno
vės čia randame tiesioginę 
liaudies įstatymdavystę, iš- 
ireiškiančią rinkimu reika- 
ingų tvarkai palaikyti vai 
Jininkų. Čia randame did 
žius miestus, turinčius savy 
aidas; provincijas, turin 

čias nuosavą kariumenę ii 
si vyną—vienu žodžiu, kuo 
net Egipte viešpatauja ab 
oliutizr as, satrapija, neto 
i nm jo Graikioje gyvuoji 
ūlniausia decentralizacija 
riša Graikijos valstybė—ta 
’aisvų miestų sąjunga.

Kaip skirtinga Egipto i) 
Graikijos visuomeninio gy 
venine t arka, taip skirtin 
ga ir daiiė; vietoje sunku 
3giptiškų piramydų, Graiki 
joje matome aikščiose vieto 
se ant stiprių šulų ryman 
čias viešas svetaines; kuo 
met pilkoj, niaukios egiptis 
kos piramydos primena mir
tį tų, kurie jas statė, grai
kiškos triobos primena ben 
droš minties, gyvybės ii 
utartini > darbo giedrias 

dienas; pusiau žvėriški, pu 
siau žmogiški egiptiški sfin
ksai išreiškia žvėriškume 
spėką,

Nei kiek 
astis ka- 

generolui. 
kaip 

lauke 
vie- 
rito 

uolas i kelių 
augštį. dėstė 
kad pagami-

Iš '.Vashingtono paskelb
ta didelių permainų sekan
čiam draftui. Kiekvienas 
iš 9.000,000 užsiregistravu
sių vyrų gali būt paimtas 
kariumenės tarnystėn, jei
gu jau ne ant ugnies linijos, 
tai užpakalyje fronto. Prezi
dentas toki padavadijimą 
užgirė. o perdėtinis gen. 
Crowder viešai paskelbė.

Šitas padavadijimas palie
čia daugiau kaip 9,000,000 
namų ir mobilizuoja šalies 
spėkas taip, kad užtektų iš
sakyti vieną žodi idant paė
mus žmogų nuo deskos, nuo 
farmos arba iš dirbtuvės ir 
pastačius ji i apkasus, šar
vuotą automobilių, amuni
cijos dirbtuvėn arba prie lai- 
vų statymo.

Visi 9,000,000 užsiregis
travusių vyrų bus padalyti 
j 5 klesas ir iš eilės tomis 
klesomis bus šaukiami.

Vedusių žmonių šitas nau
jas padavadijimas visai ne- 
paliuosuoja. bet vedusius 
vyrus, kurie palaiko šeimy
nas, stato i 4-tą klesą, kuri 
gali būt pašaukta tiktai di
deliam reikale. Kaip tas 
paskirstymas rodo, tai da
bar bus imami tik 1-mos kle- 
sos vyrai.nors ant egzamina- 
cijos reikės stoti visiems, ku
rie tik yra užsiregistravę. 
Štai Į kokias klesas regis- 
trantai dabar bus skirsto
mi:
Klesa 1, kuri pirmiausia bus 
paimta.

(A) —Nevedę vyrai, kurie 
neužlaiko jokių giminių.

(B) —Vedę vyrai, o taipgi 
ir našliai, kurie neužlaiko 
savo šeimynų arba likusių 
be motinos vaikų.

(C) —Vedę vyrai, kuriuos 
užlaiko pačios.

(D) —Vedę vyrai, kurie 
dirba nenaudingą darbą ir 
kurių šeimynos gyvena iš 
įplaukų, gaunamų ne iš jų 
darbo.

(E) —Paprasti farmų 
darbininkai.

daugiau matė. Bet matyt 
pasaulį neužtenka. Jį reikia 
tirinėti ir pažinti. Arklys 
visą amžių ėda žolę, bet kaip 

t ir kodėl ta. žolė auga, jis ne
žino ir jam tas negalvoji 
Tuo tarpu vaikas nors tos! 
žolės nevalgo, mokykloj į 
vienus metus dasižino kas 
yra žolė ir kodėl ji auga. 
Kaip matai, tėve, žinojimą 
duoda ne ilgas gyvenimas, 
bet mokslas. Senovėj mo
kyklų tiek nebuvo, didžiuma 
žmonių visai nesimokino ir 
todėl jie šiandien daug ma
žiau žino už vaikus, kurie 
lanko mokyklas.

—Tai tu, vaike, prilyginai 
mane prie to arklio, kuris 

' '; ir tos 
Aš, vaike, 

. Tas 
žeidžia mano katalikiškus 
jausmus. Aš esu ant Dievo 
oaveikslo sutvertas žmogus, 
iš turiu dūšią, tu negali ma
nęs prie gyvulio lygint!

—Kogi tu, tėve, taip užsi- 
karšeiavai? Aš tavęs prie' 
gyvulio visai nelyginau. Aš! 
ik nurodžiau, kad arklys 
lgai gyvena, bet nieko neži- 
o. Tavo įsižeidimas paro- 

’o, kad šituo žvilgsniu tu j 
ats jautiesi lygus su ark-! 
iu.

—Ša ra p. ba šoblę išsitrau- 
ęs kaip kirsiu, tai galvos 
esujieškosi.
—Ar jau tik tiek tu gali, 

ėve? Iš pradžių tu ketinai 
aane smarkiai kritikuot, o! 
’abar jau šolbe grąsini. Tai 
au blogas ženklas, tėve. Tai 
au reiškia, kad silpnas tavo 
•rotas negali atsilaikvt, jei- 
pj reikia jieškoti šoblės pa
galbos. Tai jau paprasta 
atalikų ypatybe, štai, aną 
ien Lawrence vienas 

□at katalikas kaip tu. 
usiginčijo saliune su 

kataliku už parapijas, 
įas prirodinėjo , kad 
Vermausko parapija geres
nė, o kitas stojo už neprigul- 
mingą kun. Mickevičiaus 
parapiją. Negalėdamas ar
gumentais savo priešininką

—Maike, šiandien tu kal
bėk su manim atsargiai, ba 
aš esu pasiryžęs smarkiai ta
ve kritikuot.

—Aš, tėve, kritikos visai 
nebijau; aš ir noriu, kad ma
ne kas kritikuotų, nes gera 
kritika, tai pamokinimas. 
Juk ir mokykloj mokinys 
nieko neišmoktų, jeigu mo
kytojas jo nekritikuotų. Tai
gi aš, tėve, visados jieškau 
rimtos kritikos. Bet kriti
kuot gali tiktai tas. kas dau
giau žino. Tu gi, tėve, dau
giau už mane nežinai, taigi 
tu negali manęs ir kritikuot.

—Kaip tu gali atsivožyt 
taip sakyt, kad aš daugiau
už tave nežinau? '

—Nes aš tave gerai pažjs-Jvisą amžių ėda žolę 
tu. žolės nepažįsta? Ac\

—Ale pasakyk tu man protestuoju prieš tai. 
kas daugiau ant svieto gy
veno, tu ar aš?

—Tai kas iš to, kad tu, tė
ve, ilgiau gyvenai. Seni 
žmonės visuomet mažiau ži
no.

—Nausa. Senesnis žmo
gus daugiau žino, ba ilgiau 
ant svieto 
giau vieko matė.

—Gerai, tėve, padarykin 
.bandymą.
ne gyvenai ir daugiau visk' 
matei, teigi pasakyk mar 
kaip pasidaro vėjas?

—Šito, vaike, tai aš'neg.?
liu tau pasakyt

—Na, tai pasakyk, kai f 
didelė musų žemė apie ekva 
torių?

—O kas tai yra. vaike, ta 
apikva torius?

—Tu ir to nežinai. Na, ta 
gal pasakytum, kaip pasida 
rė žemėj anglis, kurią daba: 
žmonės kasa?

—Nežinau, vaike. 
—Na. tai paaiškink man 

tėve, kas yra vanduo?
—Nežinau.
—O kaip atsirado ant 

mės akmenis?
—Nežinau, vaike.
—Tai gal pasakytum, 

ko padarytas stiklas?
—Negaliu.
—O kiek suaugęs žmogų:

turi išviso dantų?
—Nežinau.
—Na, tai nors pasakyk 

man, tėve, kiek bus 13 sykių 
po 17?

—Ant rokundų, vaike, 
mano galva daug neneša.

—Na matai, tėve, kiek tu 
žinai. Nei vieno klausimo 
negali atsakyt. O juk tu 
daug ilgiau už mane ant 
švietė gyveni ir, kain pats 
sakei, daugiau esi visko ma- 

• tęs. Taip yra, tėve, ir su ki
tais senais žmonėmis. Jiems 
rodosi, kad jie daugiau iš- — r ----- , r—-
mano, nes daugiau gyveno, do labai aiškiai, kad žmogų vint

gyveno ir dau-

Tu ilgiau už ma
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Bažnytinis | (F)—Paprasti pramonės

toks 
tėve, 
kitu 
Vie- 
kun

pergalėt, kunigo Vcrmauc- mirusiųjų valdonu.
ko parapijonas išsitraukęs1 
peilį papiovė jį. Dabar: Kuomet darbštus vergai 

prašia savo žagre arė žemę 
; svirnų aruo 
savo triūso ii 

ir dirvom vaisius naudai val-

žmogžudys sėdi už geležų ir -’ras!a savo zagre^are žemę 
gali būt, kad už savo pasiel-1 , " į valstybės svirnų aruo 
girną turės užmokėti kvaila triūso 11
savo galva. Ir pasakyk, tė-,1." 17’v ;---------
ve, argi toks žmogus skiria- ^an91^,os klesos, egiptiška 
si kuo nors nuo arklio? Ar-'ku*11?1.!” tuk-tancius ir šim-
klys užpykęs tuojaus spyria.'---- '--------------------~r'——
Toks žmogus užpykęs vart >- ištobulina ir pakelia augš- 
ja kumščių arba peilį. Kaip čiau paprasto gyvulio ne ti- 
vienas, taip ir kitas nori sa- kėjimas ir ne dūšia, bet ap- 
vo priešininką sumušti žiau- jsvieta ir proto išlavinimas, 
ria spėka, o ne protu. Šitie —Olrait, vaike, dabar aš
keli pavyzdžiai, tėve, paro- irgi pradėsiu savo protą la-

spėką, nepermaldaujamu 
ningumą: graikų ruimingi 
ningumu, graiku ruimingi 
r \ ‘ ’
mena minios judėjimą—Jais 
vų piliečių vaikščiojimą bal 
suoti už kandidatus į valdi
ninkus ar reikalais tarybon. 
Graikiška po atvira dan
gaus mėiyne, aplieta saulės 
spinduliais ”agora,” (rin

kiemai, į 'atųs laiptai pri- zuojanti valdančiosios kle-
sos laisvę, nei bažnytinė dai
lė, iškelianti ant garbės sos-

darbininkai.
Klesall.

(A) —Vedę vyrai, kurių 
šeimynos turi iš ko gyventi 
ir be jų darbo, tai yra to
kie vyrai, kuriuos paėmus 
jų šeimynoms nebus atim
tas užlaikymas.

(B) —Vedęs vyras be vai
kų, nors ir naudingą darbą 
jis dirbtų, bet kurio pati yra 
sveika ir moka koki nors 
darbą, kurį ir dabar dirba ir 
gali be vargo pragyvenimą 
pasidaryt.

(C )—Reikalingas išlavin
tas farmų darbininkas,kuris 
dirba reikalingoj žemdirbys
tės šakoje.

(D)—Reikalingas pramo
nės darbininkas, kuris dirba 
reikalingoj pramonės šakoj. 
Klesa III.

(A) —Vyras, kuris užlai
ko nesavo vaikus, bet ku
riems jis yra kaip ir tėvas.

(B) —Vyras, kuris užlai
ko senus ar silpnus tėvus.

(C) —Vyras, kuris užlai
ko bejėgius savo brolius ar 
seseris.

(D) —Pavieto ar miesto 
viršininkas.

(E) —Gerai išlavintas ug- 
nagesys arba policmanas, 
ištarnavęs miestui nemažiau 
kaip 3 metai.

(F) —Reikalingas muiti- 
nyčios klerkas.

(G) —Reikalingas darbi
ninkas Suvienytų Valstyjų 
krasoj

(H/—Reikalingas darbi
ninkas arba viršiniųkas, ku
ris dirba Suvienytų Valstijų

Antroji Amerikos ”liuo- 
sybės” paskola davė $4,617,- 
532,300. Taigi prie 5 bilio- 
nų truko da $383,000,000.

Lovvelly, netoli Bostono, 
7 lapkričio naktį gaisre su
degė 4 lenkai.

Prancūzijoj nusižudė A- 
merikos generolas majoras 
Lewis.

to skurdą ir panieką žemiš- Arsenale arba ginklų dirb- 
kai gerovei. Proletariatui ......
reikalinga savotiška, jo ide
alus vaizdinanti dailė.

(Tulžaus bus).

(I)—Reikalingas tarnau- 
į to jas Suvienytų Valstijų 
• valdžios tarnystėj.

Italijos fronte likos už
muštas vokiečių generolas 
von Berrer.

Islandija, Danijos sala, pa
reikalavo neprigulmybės.

v»
sat. . _ _
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Greatneck, L. I. N. Y.

Priueraviao ir kirpime

t 
i

Martinaitis, 
Storeroom.

Grand Rapids, Mich.

Dr. Gruning re- 
Susideda iš švie- 

tratunkų šaknų ir 
turinčių didžiau-

255

nes sužinojęs patrauksiu atsakomy
bėn.

A. M. Beich (48)
244 W. Crosier str Akron, Ohio.

svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti 
ar kas žinot molonėkit pranešti.

Barbora Vitkienis
BOX 284, So. Glastonbury, Conn.

Pajieškau brolio Stanislavo Šimai-1 civilišką šliuba
čio. Kauno srub.. Raseinių pav., Skau- su pirmu laišku prisiusdama 
dvilės parap.. Simer.ų kaimo. Turiu I paveikslą. Vyrų meldžiu nerasineti.

tarpe Drigga ir Bedford avė. 
BROOKLYN, N. Y.

5

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass, on Nov. 
21, 1917, as required by the Act of 
October 6, 1917.

Aleksandras Trachten- 
bergas, 1905 metų rusų revo
liucijos veteranas, buvęs ca
ro kariumenės oficierius, o 
dabar Rando Mokykloj spe
cialių mokslų tyrinėjimo di
rektorius, davė aną vakaią 
’ Call” korespondentui paai
škinimų apie vėliausius Ru
sijos nuotikius.

Jis užreiškė, kad nors jis 
ypatiškai sutinka su Rusi
jos menševikų arba viduti
nių socialistų tikslais, kurie 
priešingi triumfuojantiems 
bolševikams arba kraštuti- 
niems, jis vienok pritaria 
dabartinei bolševiku pozici
jai.

Sukilimas prieš Kerenskį, 
kurį jis pavadino maištu, bu
vo suplenuotas kaipo pro
testas prieš Kerenskio ben
dradarbiavimą su priešin
gais socialistams elementais, 
sako Trachtenbergas. Prie 
to taipgi prisidėjo pavargi
mas Rusijos žmonių nuo ka
rės, jis sako, ir jų įsitikini
mas, kad Kerenskio valdžia 
nedaro jokių pastangų lin
kui visuotinos, greitos ir tei
singos taikos—taikos, ku
rios karštai trokšta Rusijos 
minios.

Laikraščių pranešimas, 
jog už bolševikų sukilimą 
kalti vokiečiai, yra melas, 
rako Trachtenberg. Bolše- j 
vikų frakcijos vadai aiškiai' vcliuciją. 
pasisakė esą priešingi atski-1 "Pažvelgus atgal, Komi- 
rai taikai. Svarbiansis jų lovo pasikėlimas duoda šian- 
reikalavimas yra tai, kad ’ dien vilties tiems, kurie de 
Rusijos valdžia darytų vis-; dabartinės Rusijos betvar
ką, kas tik galima greičiau- ’ kės. gali būt nusiminę. Kor- 
šiam karės baigimui, nes ki- ■ nilovo maištas parodė, jog 
taip ji negali būt tikra Ru- j revoliucija, arba geriau sa 
sijOS Žmonių atStOVė. I loimSii

Už dabartinę situaciją da
lį kaltės turi pasiimti ant 

• savęs Kerenskis ir Rusijos 
talkininkės, sako Trachten- 
bergas. Bet visviena kas iš 
dabartinės situacijos neišei
tų, i J ’ ‘ “
yra apsaugoti, jis sako.

"Mano nuomone, dabarti
nis maištas,tai radikalių ele
mentų protestas prieš Ke
renskio bendradarbiavimą 
su atžagareivių partijomis, ’ 
užreiškė kalbėtojas, išreiš
kęs pirma savo simpatijas 
menševikams.
Kerenskis klydo.

taktikos klaidų,” jis tęsė to
liau. "Jis žinojo, kad Rusi
jos žmonių minios nori grei
to ir visuotino karės baigi
mo. Jie to nori dėlto, kad 
karė neša jiems nepakelia
mą vargą ir kad tolimesnis 
tos karės tęsimas stato pa- 
vojun revoliucijos laimėji
mus.

"Rusijos revoliucionieriai 
nori apsaugoti tuos laimėji
mus. Bet kuomet visa jų 
doma yra nukreipta į kito
kius reikalus, kas karės me
tu yra neišvengiama, jie ne
gali užsiimti viduriniais rei
kalais—reikalais, reikalau
jančiais kuogreičiausio su 
tvarkymo. Senoji valdžia 
paliko Rusiją bankrute. Vi
sa šalis turi būt atstatyta 
ekonomiškai ir politiškai.

"Kerenskis visa tai žino
jo, bet, nežiūrint to, pasida
vė jungtinių valstijų reika
lavimams ir privertė Rusi
jos žmones pradėti taip va
dinamą sąjungininkų ofen
syvą. Žmonės karės tęsimui 
buvo priešingi ir, žinoma, 
ofensyvas nenusisekė.

"Liaudis tikėjosi, jog lai
kinoji vyriausybė panaudos 
visą galę, kad privertus są
jungininkus pradėti taikos 
derybas, žinoma, visuotinos, 
teisingos ir pastovios taikos. 
Rusijos revoliucijonieriai 
neturi ypatingos meilės Vo
kietijai, kuomet tenai vieš
patauja dabartinė valdžia. 
Teisybe kalbant, jie skaito

Vokietijos valdžią aršiausiu 
revoliucijos priešu, nes ir 
1905 metu revoliucija butų 
nusisekus, jeigu kaizeris ne
būtų pažadėjęs nusiųsti Len
kijon savo kariumenę carui 
į pagalbą.
Vokietija areštavo 
politiškus pabėgėlius.

"Revoliucijonieriai taipgi 
atsimena, kad tiems jų, ku
riems pasisekė pabėgti Vo
kietijon, nevalia buvo nei- 
vienos dienos tenai apsisto
ti, ir ne vieną jų vokiečių 
valdžia areštavo ir sugrąži
no caro policijai.

”Kerenskis, nepasimoki
nęs da iš nenusisekusio lie- 
ĮM>s mėnesio ofensyvo, su
manė ir sušaukė Maskvos 
konferenciją. Jis tikėjosi 
sutaikysiąs toj konferenci
joj Įvairias priešingas sro
ves. Jis buvo perspėtas to: 
konferencijos nešaukti; bu 
vo nurodyta, kad socialistus 
suvienyt su socialistų prie
šininkais negalimas dalykas 
nes jų pažiūros yra diamen 
trališkai priešingos.

"Bet nežiūrint to. jisai su 
šaukė tą konferenciją, kur 
bemažko nesunaikino vist 
revoliucijos laimėjimų, ne 
Kornilovovo kontr-revoliu 
rija buvo tiesioginė tos kon 
ferencijos pasekmė; ma 
priešingos socialistams par
tijos turėjo progos susiva 
žinoti ir susitarti prieš re-

balso sąjungininkai nepai
so. Ir štai, rusų troškimas 
taikos ir apmauda prieš są
jungininkus ir apsireiškė 
dabartinėj situacijoj."

kant, revoliucijos laimėji 
mai Rusijoj yra apsa.ųgotf 
Raiiiie dėl naminės karė 
Rusijoj nepamatuota.
Idėją kova.

"Kuomet autokratija su 
. griauta, tai naminė kare 

revoliucijos laimėjimai ji įvyktų,daugiau bu 
idėjinė kova.negu ginkluo 
tas kraujo liejimas. Ūmus i 
visuotinas, nepaisant kas ko 
kių pažiūrų, visų revoliuci 
jonierių suspietimas api< 
Kerenskio valdžią, kuomel 
pasirodė nuo Kornilovt 
kontr-revoliucijos pavojus 
aiškiai liudija, jog jie žino 
kada jiems reikia eiti išvie

- - * ‘ "Revoliucines Rusijos de
mokratijos organai, geisda 
mi karės pabaigos, uorėj 
daryti Kerenskiui didžiau 
-iu nusileidimų, kad tik pa 
lenkus jo pastangas tokior 
linkmėn, kad jis verstų są 
jungininkus pradėti taiko, 
dervbas.

"Jie organizavo Stokhol
mo konferenciją, tikėdamie- 
-i sutraukti tenai kariau
jančių šalių socialistiškąj 
ii darbininkiškąjį elementu 
demokratinei taikai aptarti 
Bet sąjungininkai neleidi 
delegatams iš savo šalių to. 
konferencijoj dalyvauti, ka; 
padarė labai nesmagų įspu 
dj Rusijoj.

"Tas parodė Rusijos liau
džiai, kad sąjungininkai— 
ne sąjungininkų liaudįs, be 
jų valdžios—nenori duol 
plėtotis jokiam judėji 
mui, kuris veda prie taikos

"Bet tas nesmagus Stok 
holmo incidento įspūdis Ii 
kos da daugiau sustiprintas 
kuomet sąjungininkų vald
žios atsisakė įleisti Pary
žiaus konferencijon Darbi 
ninku ir Kareivių Tarybos 
delegatą, buvusį darbo mi- 
nisterį Skobelevą. Skobele 
vas buvo išrinktas atstovau
ti toj konferencijoj pagar- 
cėjusį Rusijos taikos obalsį 
’ be užgriebimų" ir tt.

"Tas padarė į Rusijos 
liaudį tokį įspūdį, kad nors 
jų vyriausybė pripažinta, 
liet Rusijos demokratijos

Didele seisacija delei
mariiim

Daktarai sutinka, kad ne
sveiką kūdikį geriau 

numarinti.
Dr-ras Harry J. Haisel- 

den Chicagoj marina 4 me
tų amžiaus Hodzimų vaiką. 
Jis duoda jam tokių vaistų, 
nuo kurių be jokio skausmo 
vaikas nuolatos eina silpnyn 
ir galų-galc turės numirti.

Fanatikai, žinoma, tam 
□riešingi. Valdžios daktaras 
(koroneris) Hoffman pasa
kė,kad jis net persekios dak- 
arą Haiseldeną, jeigu jis 
ą vaiką numarins.

Bet d-ras Haiselden to ne
paiso ir sako su mielu noru 
stosiąs prieš grand jury. 
'Tokiam žmogui, kaip Koro- 
įeris Hoffman, aš norėčiau 
)riminti kaklą,” pasakė Hai- 
elden.
"Jeigu koroneris Hoffman 

nono.kad žmogaus gyvastis 
rra taip šventa,” tęsia Hai- 
;elden toliau, "tai kodėl jis 
lieko nedaro, kad gelbėjus 
veikus? Kodėl jis nesis- 
engia sustabdyti pasibaisė- 
iną žudymą Chicagoj 'ne
baltųjų’?

"Pakol medicinos profesi- 
a neužims griežstesnės po
licijos kovai su žudymu dar 
įegimusių; pakol jie leis ei- 
i j šeimynišką gyvenimą 
ukstančiams silpnapročių 
r ligonių; pakol kiekvie- 
įam leidžiama varyt mirtin
gas mašinas; pakol mokyk- 
ų valdybos bus priešingos 
iavimui vaikams užkandžių 
nokykloj, patol aš nesiliau
ju skelbęs, kad pasauli rei
kia gelbėt nuo abnormalių 
įmonių."

Taip sako daktaras Hai- 
;elden.

Tikėjimas priešingas 
motinos meilei.

Marinamo vaiko tėvai gy
vena po No. 718 North 
VIay str.

"Mano tikėjimas tam prie
šingas," pasakė vaiko moti- 
įa, "bet mano motiniška 
neilė verčia mane duoti sa- 
zo kūdikiui tuos mirtingus 
vaistus. Per du metu aš jau 
žiurėjau, kaip mano kūdikis 
kankinosi, bet toliaus žiū
rėti nebegaliu. Jis bus daug 
aimingesnis, kada jis nu
mirs.”

Daktarai pritaria vaiko 
mirčiai.

Visi žymesni ir išmintin
gesni daktarai sutinka, kad 
okius vaikus reikia marin- 
i. Bostono d-ras Angeli 
ako: "Tas kūdikis yra toks 
'enormalis sutvėrimas, kad 
>ats žmogiškumas liepia su- 
aikyti jo augimą. Daug 
žmoniškiau yra lengvu bu
tu jį numarinti, negu paki
byti jo gyvenimą, kuris reik
tų vargą netik jam pačiam, 
»et ir tiems, kurie turėtų ji 
irižiurėt ir užlaikvt.”

Chicagoj 17 daktarų ap- 
ankė tą kūdikį ir pripažino, 
tad jam reikia mirti.
Vaikas guli German-Ame- 
ican Hospitalvje ir nuo 

luodamų jam vaistų yra jau 
nisiau tik gyvas. Dakta
rams atėjus, šalia jo sėdėjo 
notina ir verkė.
D-ras Haiselden pagamino 

šitokį raštą, po kuriuo pasi
rašė visi minėti daktarai:

"Mes, žemiau pasirašiu- 
rieji daktarai, atidžiai išeg- 
zaminavę Povylo kodzimos 
kūdikį, atradome, kad jis 
turi mikrokefališką galvą 
(nėra pakankamai sniegenų, 
kad protas galėti; veikti) 
r kvėpuojamo] gerklėj yra 
tokių kliūčių, kad neleidžia 
:am lengvai kvėpuoti. Jisai 
kenčia nuo nerviškumo ir 
negali ramiai pasilsėt To
dėl mes nesvyruodami pa-

tariam. duoti jam tokių vai
stų, kurie pa’iuesuoja ji nuo 
kentėjimų ir dienia pasiisį, 
nors tie vaistai ir trumpina 
jo gyvenimą.”

Neišgydomas paralitikas.
D-ras Haiselden pirmu syk 

dabar iškėlė aikštėn, kad 
tas vaikas yra neišgydomas 
paralitikas, kad abidvi jo 
ranku* ir kojos yra ir visuo
met butų ne valde mos. Jis 
išparodė, ir daugelis dakta
rų su tuo sutiko, kad tas vai
kas negali turėt proto, ir 
gal būt negalėtų išmokt kal
bėt.

Tėvas irgi sutinka nelai
mingą savo vaiką numarin
ti. Jis pa-akė:

"Nors viena gyvastis žus, 
bet užtai dvi bus išgelbėtos. 
Per du metu suviršum ma
no pati buvo savo namie 
kaip kalėjime. Ji neteko 
jau sveikatos ir noro gyven
ti. Augindama vaiką, ku
riam lemta būt bepročiu, ji 
trumpina savo gyvenimą, 
kuris reikalingas kito vaiko 
auginimui, kuris yra sveikas 
ir stiprus.”

Policija pavogė vaiko 
vaistus.

Miesto valdžios daktaras 
tvirtina, kad kaip tik vaikas 
numirs, jis tuojaus reika
laus. kad grand jurv pat
rauktų d-rą Haiseldeną at
sakomybėn, tečiaus policija 
ketina daugiau i tą reikalą 
nesikišti. Anądien policma- 
nas nuėjo pas vaiko motiną,
ir pavogė vaistus,kuriais ku-t767 n 
dikis marinama. Miesto' 
heroikas juos išegzamina- 

vo, bet nuodų juose nerado. 
Vaistai turį migdomą veik
me. atima norą valgyt, ju
dėti, žmogus pradeda nieko 
nejausti ir po valiai numir
šta. 1

REIKALINGAS MOKY-i Pajieškau apsivedimui merginos 
TAIiC MI&DIAM (’IKL ,,v sc,KS««s nieUL be skirtumo ti- J1ISIY121.U VilO- ųęjitno, mylinčios gražų gyvesnimą, 
RIJI. Galintis mokinti cho-'as esu p,»tesn«s minias su
lą, lai tuojaus atsišaukia dėl įtvl MU 'Lhn štaugaitis (47) 
platesnių žinių pas "Aušros"1 Pwst oifice,________Coiton, n. y.
Choro SOkr. . . (49) . Pajieškau apsivedimui merginos ar

Stasys Jasiulionis, ' našlės nuo 25 iki 40 metų amžiaus, 
‘>0 Havol et |aš. esu 40 metŲ’ turiu Ker* darb*rid/.ci si., m, pilietis šios salies. Su pirmu lai-

Binghamton, N. Y.; šku meldžiu prisiųst paveikslą, at- 
_ _________________________________ sakymą duosiu kiekvienai.

J. Roberth.
237 Beinbridge str, Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
to skirtumo tikėjimo, mokančios lie
tuvių kalbą. Aš esu 24 metų. Plates
nes žinias suteiksiu per laišką.

J. Fisher,' (47)
BOX 62, Nantieoke, Pa.

Pajieškau dėdės Jono Sartraiio, 
Vilniaus gub.. Bagaslaviškiu parap., 
Galvanų valsčiaus, Vėjalkos sodžiaus, 
gyvena bene Lawrence. Mass. Mel
džiu atsišaukti ar kas žino pranešti.

Petras Sargaiis (47)
84 Williams aveM Bristo!, Conn.

Pajieškau Onos Taniosiekaitvs, 
Kauno gub., Panevėžio pav.. Bezdžiu- 
nų viensėdijos, gyveno Athol, Mass. 
Jos pačios atsišaukti ar kas ją žino 
meldžiu pranešti.

Domicėlė Alekniutė, (47) 
212 N. lOth st., De Kalb, 111.

Pajieškau brolio Kazimiero Kupšio, 
Kauno gub., Telšių pav., Kretingos 
valsčiaus, Pinkinikų sodžiaus, pirma 
gyveno Chicagoje. Jo paties atsišau
kti arba kas jį pažįsta, meldžiu man 
pranešti.

Juozapas Kupšis (47)
1434 Carlton st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolių Martino ir 
Vinco Bernatonių, Vilniaus gub., Tra
kų pav., Jezno parap. Šilinių kaimo, 
jų pačių atsišaukti ar kas juos žino 
meldžiu man pranešti.

Lorence Bernett (48)
2-nd Machine Gun, Co. B. 119 Bata- 
lion Camp Mac, Arthur Waco, TEK.

l’ajieskau apsivetlimui merginos, 
nuo 25 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
29 metų, laisvas nuo tikėjimiškų 
prietaru, bet niekam sąžinės laisvę 
nevaržau. Meldžiu atsišaukti su 
pirmu laišku prisiųsti savo paveik
slėli Atsakymą duosiu kiekvienai ir 
paveikslus ant pareikalavimo grą
žinsiu. Vyrų prašau nerašinėti.

lAKmas Beržinskas, (47) 
5 Henry str., Waterbury, Conn.

Pajieškau apsivedimui laisvų pažiū
rų merginos, ne senesnės 35 metų, 
mylinčios gražų šeimynišką gyveni
mą. sutinkančios imti civilišką šliu- 
ba. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti savo paveikslą, atsakymą uuo- 
siu kiekvienai.

D. J.
1118 S. VVennebago str, Rockford, 111.

Pajiešau pažįstamo Prano Gudau
sko ir Aleksandro Kvekšo, abu Kau
no gub, Garzdų parapijos, meldžiu 
atsišaukti.

John Paulauskas.
1023 Gideon et, Racine, Wis.

Pajieškau 11 metų krikštų sunaus 
Antano Pečiukaičio, kuris likos pa
duotas dėl išauklėjimo—Marijonai 
Naikelienei po tėvais Grybiutė. .Mirė 
jo tėvas Antanas Pečiukaitis, ir jam 
nriklauso jo tėvo pamirtinė iš S. L. A. 
Naikelienė arba kas žino malonės 
pranešti man kur jis randas.

Fr. Peckaitis,
7-th str, Clinton, Ind.

Pajieškau brolio -Juozapo ir švoge- 
rio Antano Petroko, pirmiau gyveno 
Londone. Suvalkų gub.. Skriaudžių 
parap. kas apie juos žinot malonėkit 
pranešti arba patys lai atsišaukia nes 
turiu svarbų reikalą. (49 >

J. Antanavičia.
98 Jolicaery st, cor. Hamilton 

Montreal, CANADA.

Pajieškau draugų: P. Nagininio,
M. Žemaičio, J. Bagucko ir J. Sen
kaus, visi Suvalkų gub.,Veiverių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Juozas Benešiunas.
3366 Almor.d st.,

Pajieškau Onos Radzevičiūtės, Kau-

Pajieškojimai j
Vismantas! PKAN.is iš cirkai-Į r.ji.sKau v.......- 

nio. įieško Onos Valaitienės, Viktoro no gub., gyvena bene I-awrence, Mass. 
Rlado ir kitu savo giminių ir pažįs- Meldžiu atsišaukti ar kas žino ma- 
tamų. Laiškus rašykit šitokiu adre- lonės pranešti, 
su: I

Russia. Gorod Rzev. Tverskoj gub. 202 5-th str
Ccolmskij vojenyi hospital,

Francu Vismontu.

Pai’aškau Vinco, Povilo ir Uli- 
nos Kupranių. Kauno gub, jų pa
čių atsišaukti ar kas apie juos žino 
malonės man pranešti. (49)

M. Strazdas,
709 So. Irene st, Sioux City, Iowa.

Pajieškau pusbrolio Leono ir Kazi
miero Kuršinskų iš Žagarės mieste
lio. gvvena bene Chicagoj. Meldžiu 
jų pačių atsišaukai ar kas žino pra
nešti. (48)

Konst. Kursinskis.
BOX 52, Sunderland, Mass.

Pajieškau pusbroli)* Petro Saulė
tos. Kauno gub, Šeduvos miesto, 
prieš 1S metų su juo persiskyriau 
lndianapoly. Turiu svarbų reikalą 
ir meldžiu atsišaukti.

Jos. Petrauskas,
552 W. 4-th. st, St Charles, III.

Stainskio, 
___ _ Jo pa- 
ar kas pažįsta malo-

J’ajieškau draugo Igno
Kauno gub.. Šiaulių miesto, 
ties atsišaukti 
r-.ės pranešti.

Tony
Morton House,

Pajieškau draugo -Juozapo Valulio. 
vrieš 3 metus jis išvažiavo iš Pitts- 
burgho ir nuo to laiko neturiu apie 
ii jokios žinios. Meldžiu kas apie jį 
žinote man pranešti.

Vladas Sadauskas,
1111 Laurel st. N. S. Pittsburg,Pa.

Pajieškau Prano Galkaus, Kauno 
"ub.. Šiaulių pav, .Joniškio parap. 
Turiu svarbų reikalą delei brolio Jo
no. esančio rusų armijoje. Meldžiu 
atsišaukti.

Joana Galkus- Klastow 
BOX 255,

Pajieškau draugų: Povilo Savicko 
ir Antano Buteko. taipgi Or.os Var- 
galaitės, visi Kauno gub., Šiaulių 
pav.. Raudėnų parap.. Repašų sodos, 
meldžiu atsišaukti, nes turiu svarbų 
reikalą.

Antanas Baltrušaitis,
BOX 35, Leuiston, Me.

Pajieškau Stanislavo Mažučio, 
Kauno gub., Raseinių pav.. šviekšnos 
parap. Stemnlių sodos, prieš 12 m. 
atvažiavo Philadelphijon. Meldžiu
atsišaukti. (48)

Jonas Vituos.
245, Bond str., Elizatotn, N. J.

Pajieškau -Jurgio Gudžiūno, Kau
no gub., Panemunės kaimo. Apie tris 
metai atgal gyveno Montreal. Cana- 
da. Meldžiu greitai atsišaukti. Tu
riu svarbų reikalą.

P. Dodonas.
46 St. Omer str., St. Henri

Montreal, Canada.

ŽMUČMS MtilMK.
Jeigu norite padauginti pi.-ną 

jūsų krūtyse, išgerkite stiklą

BORDE1TS 
Maited Milk

IN THC SOUAJtK PACKAGE

Jeigu išgersite tarp valgymo ir 
valgymo laiku sustiprins jūsų ku 
ną ir atgaivins spėkas, o per ta 
priduos maistingumo ir gausos ju 

sų pienui krūtyse.
PIRK PAKELĮ ŠIANDIEN

Parsiduoda visose aplietose.

CHICAGO, ILL.
BALIUS SU PROGRAMŲ.

Rengia Lietuvių Neprigulmingas 
Kliubas padėkos dienoje (Thanks- 
giving L>ay) Ketverge, Lapkričio- 
November 29, 1917 Mildos Svetainėj, 
3112 So. Halsted Gatvė, pradžia 5 vai. 
vakare. Programas prasidės 6 vai. 
vakare. įžanga 25c. ypatai

Nuošrdžiai prašome atsilankyti į 
musų iškilmingą Balių, kuris bus pa
margintas Įvairiu programų. Po pro- 
granio bus dalinamos dovanos na
riams, išbusiems šiame Kliube 10 me
tų ir per tą laiką neėmusiems iš Kliu- 

' to iždo pašalpos Pagalios įvairus 
šokiai. Muzika Brolių Sarpalių.

Kviečia visus KOMITETAS.

PARSIDUODA SALIUNAS.
Geroj vietoj, ant didelės gatvės ir 

sale didelės svetainės kur laiko mi
tingus 5 skyrius mainierių unijos ir 
daro balius, bet svetainėje gėrimų nė
ra.
Atsišaukit greitai:
3118 So. Adams str, PEORIA, ILL.

PARSIDUODA Bekernė su visais 
pirmos klesos įtaisymais geroje vieto
je, apgyventa lietuvių ir lenkų. Biz- 

, nis eina gerai. Piežastis pardavimo 
senatvė ir liga. Parsiduoda pigiai, 

n I Platesnių informacijų kreipkitės lai- 
Philadelphia, laišku ar ypatiškai šiuo adresu: 

Charles Eašmonas.
55 Limerick. str., Gardner, Mass.

A. Ra.
Dės Moines, Iowa.

Pajieškau Simano Savicko, \ inco 
ir Karaliaus Čiapulių ir Mikolo Kube- 
levičiaus. Visi Suvalkų gub., Kalva
rijos pav.. Alitaus miestelio. Jie pa
tįs arba kas apie juos žino malonės 
pranešti. 1 _ (48)

Jonas Stankevičia.
1320 E. 28-th str Dės Moines, Iowa.

NETIKROS BUMAŠKOS.
Tos bumaškos yra gerai padarytos 

ir taip pritaikintos, kad jas galima 
visur panaudoti, kur tik jos tinka.10 
Bumaškų už 20c. 100—už $1.25c.

Vincas Vingilas, (47)
Gen. Delivery, NevvYork, N. Y.

Išpildyk šitą kuponą ir pasiųsk 
Maited Milk Dept., K 

Borden'a Condensed Milk Co.
New York.

Įdėk už 10c. štampų ir gauk mus 
rankvedj ir sampelį, pakaktinai iš
bandymui.
Name...................................................

dBBKRMSBI8IGKI8l8Kiefcei8GI8KI8l8aB«tB»

I
Tdepbone: Greenpoint 2372

MACYS BROS
1 FURORE CO

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĄ IR IŠLYGOS PIGIOS

$1.00 Ss
Pristatom j namus visokius 

daiktas į visą apielinkę Jersey. j 
NewYork, South ir Centrai j 
Brooklyną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, k»-ai 
užsimokės. * (?)

198-200 Grand Street

Pajieškau apsivedimui suaugusios 
merginos ar našlės, ne senesnes 50 
metų, aš esu suaugęs vyras, plates
nių informacijų meldžiu kreiptis, at
sakymą duosiu kiekvienai. (47)

St Martykus 
6745 So. Racine avė, Chieago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 27 metų amžiaus. Aš esu 
27 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisjiųst paveikslą. Platesnes žinias 
ir paveiksią suteiksiu.

V. M. (48)
65 E. 102-nd pi, Roseland Chieago,III.

Pajieškau apsivedimui merginos be 
skirtumo tikėjimo, nuo 18 iki 25 me
tų amžiaus. Aš esu 25 metų, nevar
toju svaiginančių gėrimų, moku gerą 
amatą. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųst savo paveikslą.

M. S. Mažiiiauskis,
3568 E. 75 str. Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
30 metų, nevartoju svaiginančių gėri
mų ir nerūkau, laisvų pažiūrų, geis
tina, kad tokių pat pažiūrų butų ir 
mergina. Platesnes žinias suteiksiu 
per laišką.

J. Jankauskas,
9 Hopeman pi, Rochester, N. \.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
nuo 18 iki 36 metų amžiaus, geistina, 
kad turėtų pinigų. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųst paveikslą.

P. J. Konee,
1600 Adams str., Gary, Ind.

Pajieškau apsivedimui merginos.ne 
senesnės 24 metų, aš esu 24 metų, 
su pirmu laišku meldžiu prisiųst sa
vo paveikslą, atsakymą duosiu kiek
vienai. (48)

Kl. Daukšas,
1136 Forest avė., Lima, Ohio

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, aš esu 
25 metų laisvų pažiūrų ir mylintis 
gražų gyvenimą. Kuri sutiktų imti 

malonės atsišaukti
savo

TIKROS UETDVISZKOS 999 
TREJOS DEVYKERIOS.

Yra tik dabar pargaben
tos iš Rusijos ir sudėtos 
pagal 
ceptą.
žiu 27 
vaisių, 

šią įįtekmęgydyme įvairių ligų- Kaina 
50 centų pakelis su prisiuntimu.

Galima siųsti stampomis arba įvy
nioję tvirtai į popierą 5Oc., įdėję į 
gerą konvęrtą. Adresas:

Reikalauja Agentų. (?)
THE LITHUANIAN MAIL ORDER HOUSE 

3343 SO. HALSTED ST,
CHICAGO, ILL.

Kadangi tarp visų tautų religija 
užima svarbią vietą ir kadangi šian
dien viso pasaulio akis atkreiptos į 
didžiąją Europos karę, kuri yra reli
gijos pasekmė, tai būtinai kiekvienas 
lietuvis turi perskaitvti.

NAUJĄ KNYGĄ

KASTAIYRA 
RELIGIJA?

Toje knygoje yra nurodytas religi
jos atsiradimas ir jos veikimas nuo 
pat pirmpradinio žmogaus iki musų 
dienų. Kaina $2.00 apdaryta $250.

Čia gaunamos ir kitokios visokios 
knygos. Reikalaujant kataliogo ar 
atsako reikia už 2c. štampą prisiųsti.

F. MILAŠAUSK1S,
13 Atlantic St, So. Boston, Mass.

Debatai socialistų 
su klerikalais.

Tokiu atgalviu dabar išėjo iš spau
dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Ix>weliio debatai, kuriuose 
klerikalų debatoriaž "kolegijos stu
dentai" socialistų buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus savo "forni- 
čius" turėjo bėgti iš svetainės.

Knygutė turi 45 puslapius gryno 
skaitymo ir labai parankaus forma
to kišeniuje nešiotis. Joje telpa visi 
ger.ausi klerikalu argumentai prieš 
socializmą, visa jų išmintis, visas jų 
"mokslas ’, ir ten pat seka socialistų 
atsakymai, kurie ant kiekvieno žod
žio sukerta tuos klerikalų argumen
tus ir visą jų "mokslą” į skutus.

Susipratę darbininkai turėtų pasi
rūpinti, kad tos knygutės kuo dau
giausia paskleidus tarp tamsios mi
nios. Gaunama "Keleivio" redakci
joj kaina tik 10c.

Suvyniok 10c į 

imt duodame nuošimtį.
"KELEIVIS" 

BROADWAY, BOSTON.
MASS.

Pajieškau apsivedimui merginos
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, aš esu.- . .25 metų, norėčiau rast draugę laisvu1 Suvyniok 10c j popierą ir pasiųsk 
pažiūrų. Su pirmu laišku meldžiu P^stfm 1la2skel.„fc?t,ems dauff,au 
prisiųst paveiksią. Vyrų prašau ne- Į 
rašinėti.

M. J. Rečiunas (47) '
100 Factory st., Ansonia, Conn. I

it, Alna Kistovska,

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čiu lifcų’ Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pageltos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina$1.00. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted St, Tel. Canal 6417. 
P. J. BALTRŪNAS, Prof.

Chieago, III.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

(South Bonston Designing ant Cut- 
ting School.i Norinti išmokti gerai 
ir tinkamai padaryt petrina arba for
mą drapanai kreipkitės pas mane o 
aš išmokinsiu už maža atlyginimą. 
Sunkiausiose aplinkybėse galima tai 
išmokt . Valandos vakarais nuo 7 iki 
9. Norinti platesnių žinių kreipkitės 
laišku arba vpatiškai šiuo adresu: 

M. T. CZEIKUS.
391 E. .*»-th Str.. So. Boston, M
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TIKĖKIT!
Tuoj aušra išauš. 
Saulutė tekės, 
Ir giesmės sugaus 
Ir gėlės žydės.... 
Sužaliuos laukai. 
Tikėkit draugai!
Tuoj aušra išauš,
Saulutė tekės,
Vergs pančius sulaužš, 
Priešai sudrebės— 
Neb’kentės vergai, 
Tikėkit draugai!

L. Studentas.

i Gerumas pirmenybėj
Pasididžiavimu išdirbėjų kurie yra kaipo gerai žinomi ir pasitikėjimo 

verti vaistai, ir buvo garsinami po vardu

Severos * * * * *

I
Išteisinančios aplinkybės.

Advokatas:—Gerbiamieji 
prisaikintieji teisėjai! Tie
sa, kad mano ginamam Ro- 
žančiauskui prirodyta niek- 
šystė, bet atkreipkite, tamis- 
tos, savo atvdą i aplinkybes, 
kurios ji privedė prie kalty
bės: Žinokite, kad tai žmo
gus, kuris negavo progos 
pažinti kas yra gera, o kas 
bloga. Jis išauklėtas para
pijinėj mokykloj, tamsių tė
vų vaikas, lankė mokinimo 
i kunigus kolegiją, dabar y- 
ra sčestlyvos smertės drau
gystės sekretorius, tokiose 
aplinkybėse auklėtas pats 
genijus nepataikytų atskir
ti doros ir teisingumo dar
bo nuo žemos niekšystės.

NEVIRUSIU.
Jau šaltasis sniegas 
Užkrito ant žemės.
Jau dangus pajuodęs 
Ir oras aptemęs...
Jau ledas žieminis 
Prislėgęs krutinę— 
Tos grožės kur lendą. 
Man laime auksinę.
Jau žiedai nuvyto, 
Gamtoj nėr’ grožybės, 
Krūtinė apnyko.
Nes kenčia sunkybes... 
Bet aš neliudėsiu, 
Ne virpsiu iš baimės. 
Man dega krūtinėj 
Troškimas da laimės. 
Aš lauksiu ir lauksiu, 
Kol srėlės žvdėsią, 
Kol dienos skaistesnės 
Mums laimę nušviesią.

L. Studentas.

šeimyniški vaistai
jie visados turėjo didelę vertę savo.gerume, vienodume ir medikališką vertę 
toje išdirbystėje.

Kadangi visokie daigtai neperstojančiai tina brangin, paveizdan viso
kios žolės, bonkos ir popiera, tad kylaklausimas: Ką daryt? Saugot gerumą? 
ar Kelti kainą?

Musų užuuočia buvo pirma ir visados palaikyt gerumą, todėl ir nusprę
sta to laikytis. Tokiu budu kaina ant kai-kurių vaistų esam verčiami pakel
ti, kad palaikyt jų gerumą.

Kadangi musų 1918 m. kalendorius buvo atspauzdintas pirm negu galė
jo būt nustatytos kainos, todėl šiuomi paduodame kokia kaina bus dabar.

••»
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PAIN-EXPELLER
tai ki kvienos Šeimynos geriaasis draugas, kuris 
tikrai pageliu r.uo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus _ 
branginti iki 35 centų :n..2ą buteliuką ir iki 65 centų 
didelj.
F ! :ai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tok o p; t gerumo ir p; gelbingutno. Ne i- 
d okite apgaut suklastuotais vaistais, parduodam... s 
už pigesnę čienią.
Šią seną td-.-ą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
botų ant pr.kc’io ženkias „INKARAS’’ ir žodis 
,.I.OXOL," o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAl N-ENPl’.i.l.i.RiS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

74-SO VVashington Street, New York

Redakcijos Atsakymai
Nemoratiškai.

Syki kunigas su savo gas- 
padine nuvažiavo teatran. 
Kuomet prasidėjo vaidini
mas, kunigas pamatęs sce
noje besibučiuojant jaunuo
lius, urnai prisimerkęs sako 
gaspadinei:

—Marytė, užsimerk, nes 
tai papiktinimas.

—Kuomet tamista mane,________________
bučiuoji, ar tada visi užsi-ĮSų korespondento, 
merkia? i Veličkai. Laišką jūsų bro-

L. St—s. Ho atidėjome sekantin nu
meriu.

žvirhlelogiios studentui.

J. K. Buch.— Kadangi 
naujos tiesos reikalauja ver- 
timo visų straipsnių, kuriuo
se minima karės dalykai, jū
sų korespondencijos neturė
dami laiko versti anglų kal- 
j bon. šiuo tarpu negalime pa- 
' talpinti. Atidedame archi- 
van.

V. M. R. Ačiū už praneši- 
bet ši syki dedame kito mu-

f❖t❖tT❖

i KARE IR LIGOS!

Skirtumas. ; žvirhlelogijos studentui.
Koks skirtumas tarpe ad- Ačiū už parašvma. bet atlei- 

vokato ir piktadario? skit, kad idedame kito ko-
Skirtumas toks, jog pik- respondento, 

tadaris meluoja, kad save * -----------
apgynus,, o advokatas 
luoja, kad pasamdytas.

mc-

Prasitarė.
:—Apie ką dabar misli-

.BC.avr .. — ...v.. .‘J

Jis:—Apie tą pati, ką ir 
tamsta?

Ji:—Uuu!... sarmata!...

Ji:
ni, mano mieliausis

Teisme.
Teisėjas:—Ėsite apskųs

tas už mėsos vogimą iš res
torano.

Kalt.:—Kuomet mėsa ne
svietiškai pabrango, aš mė
ginau nors syki pavalgyti. 
Bet, l)osas pamatęs numušė 
man vieną doleri algos, pa
aiškindamas, kad aš daug 
mėsos suvalgau.

Teis.:—Ir tu pradėjai vog
ti?

Kalt.:—Ne. Aš tik už tą 
doleri atsiimdavau.

L. S—tas.

KLAUSIMAI.
1. Jei socialistas balsuoja 

už demokratą ar renubliko-
t ną nesant socialistų kandi- 
’jdato, ar balsuotojas prasi- 
. kaista prieš socializmo prin- L • • Qi cipus.

2. Ar Kristus mokėjo lo- 
Įtinišką kalbą, kad dabar mu
sų kunigėliai vardan Kris
taus lotiniškai gieda?

3. Iš kur paeina lotinų kal
ba? Ar yra ant svieto tauta 
lotiniškai kalbanti?

Nors pastaruoju du klau
simu geriausia tiktų atsakyt 
kunigams, bet manau, jog 
tai per augšti jiems klausi
mai, todėl kreipiuosi i ”Ke- 
leivi.”

Ir negyvėliai skaito.
—Ką gi sakysi dabar, ka

da aš tau faktiškai prirody- 
siu, kad mirusieji žmonės 
gyvena taip kaip ant žemės.

—Iš kurgi patyrei?
—Štai mano draugas Jo

nas prieš penkis metus pasi
mirė. Jis buvo karštas tau
tietis ir baisiai nekentė soci
alistų. Jis skaitė ”Vienybę 
Lietuvninkų” ir vis tebe- 
skaito nors jau tris me
tai kaip jo nėra šiame svie
te.

—Gaila tik, kad nesiun
čia jam ją į peklą ar dangti, 
bet vis i tavo namus.

Zakarijošius. 
Atsakymas.

L Mes sakytume, kad bal
suoti socialistui už kapita
listiškų partijų kandidatus 
yra prasižengimas prieš sa
vo idėją. Nesant socialistų 
kandidato, geriau susilaiky
ti nuo baisavomo.

2. Biblijinis Kristus buvo 
žydelis ir kad jis butų mokė
jęs lotinų kalbą, nėra jokių 
žinių. Jo prigimta kalba 
buvo žydų kalba.

3. Taip, buvo tauta, ką 
kalbėjo lotiniškai—tai seno
vės romėnai. Šiandien jų 
ainiai kalba itališkai. Loti
nų kalba pasiliko be tautos.

Draugės.
—Ar tu kada nors dėvė

jai sioną už penkis šimtus 
doleriu kaip aš?

__Ne; aš niekad nedirbau 
moteriškų rūbų sąkrovoje.

Ištarto žodžio nenurysi, 
svetimos burnos spyna 
užrakinsi.

ne

Kaina ant sekančių vaistų 
nuo dabar bus sekanti:

Skilvinis Bitteris .... 75 ir $1.50 
Gothardiškas Aliejus.. 35 ir 60c. 
Gyvasties Balsamas .............. 85c.
Gyduolė nuo Inkstų ir

Kepenų...................75c ir $1.25
Gyduolė nuo Rheumatizmo. .$1.25 
Valytojas Kraujo ...............
Gyduolė nuo Viduriavimo.. 
Gyduolė nuo Kirmėlių .... 
Stiprintojas Plaukų ..........
Creme Veidinis .................
Lašai nuo Dantų Skausmo 
Regulatorius ........................
Laxotcnas ............................
Nervotonas ..........................
Plotkeiės nuo Peršalimo ir

Gripo................................. 30c.
Febroka ..................................... 75c.
Širdies Stiprintojas ............ $1.25
Antisepsolius ........................... 35c.

$1.25 
. 30c.

50c. 
65c.
35c. 
15c. 

$1.25
3.1C. 

$1.25

Kaina ant sekančių vaistų 
pasilieka ta pati.
Baisumas Plaučiams ....
Pigulkos Kepenims ....
Lydanti Mostis ..................
Aukso Mostis Akims .... 
(lydantis l’leisteris .... 
Odinė Mostis ...................
Pomada Plaukams...........
Gyduolė nuo Nuospaudų 
Proškos Dantims ...........
1‘lotkelės nuo Galvos Skausmų 

ir Neuralgijos ...............
Raminanti Lašai ...................
Mostis nuo Kataro...................
Antiseptiškcs Toiletinės

Proškos .............................
Proškos Kojoms......................
Gydantis, Odinis Muilas.__
Tab-Lax (dėl užkietėjimo) 10-25c.

25 ir 50c.
25c.

.... 25c.
25c.
25c. 
50c. 
25c. 
25c.
25c.

25c.
25c.
25c.

25c.
25c.
25c.

toliau reikalausit Severos Vaistų kaip 
musų viena pareiga kad padaryt Jums užganėdinimą. Jus 

musų vaistai padaro tą, kas yra pažadėta.
Severos Vaistai parsiduoda visose aptiekose. Prašyk jų pilnu vardu kad 

apsisaugot nuo netikrų. Jeigu Jūsų aptiekorius Jums neparduotų Severos 
Vaistų, tad parašykite mums. Pinigus turi prisiųst kartu su užsakymu

Su augšta pagarba Jums

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, I0WA.

Męs esame Įsitikinę, kad Jus ir ant 
kad ir pirmiau ir i 
galite pasitikėt kad

KARĖ, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.
Kare padaro žmogų, o ypač tą, kurio vai

kas, giminaitis ar draugas randasi kovos 
lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi

rūpinusiu, o tas trukdo reguiiariškain 
valgiui bei VALGIO VlltšKiNlML’I 

Kare yra priežastimi valgio produktų _
pabrangimo, deiko paprastai žinonės^-^ 

bei darbininkai turi permainytiesiems 
priprastus valgius, kitais arba sumažinti 

jų sunaudojamą laiką.
Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
Įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos 
arba Treja-; Devinerios. Kaina dėžu

tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk

leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

F i
-p

Piano lekcijas
Duodu piano Lekcijas pradi

niams mokiniams už labai pri
einamas sąlygas. Jeigu norite 
platesniu žinių klauskit ypatiš
kai arba per laišką. (?)

Ona Raulinaitis,
239 L Street, So. Boston, Mass.
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LĖŠUO.JA 
MAŽIAU 

IR 
PRAŠALINA ŠALTJ.

CASCARĄ ^PUININE
Paprasta nuo šalčio gyduolė žino

ma nuo 20 metų, žirnelių pavidale, 
saugi, tikra, nėra joje svaigalo, išgy
do šaltį į 21 valandas, gripą į 3 die
nas. Gauk tikrą Raudonu viršeliu su ; 
M r H iii paveikslu dėžutę . Lėšuoja 

mažiau, o vertės 
daug.

21 žirneliai už 25c.
Visose a pliekose.

OUININE

T«L: 2737-J

Dr. David W Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai. 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryta. Na 

2 iki 8 dieną. nuo 7 
8 vakare.

UI HANOVER STREMT, 
BOSTON. MASS.

B. S. Stone, Oph.D. |
Akių

Spccijalistas,

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS

0M

PER LAIŠKŪS ARBA KLESOSE Kalkėti, Skaityti. Kalyti Antiškai

30
Ii 
Lekcija

4
Pratiltai 
Gramai!

kn
Per laiškus, iš praktiškai sutai
sytu ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbą, skaitymą, raštą 
ir gramatiką. Reikalauk paaiš
kinimo: prisiųsk už 2c markę.

MOKINAME ir KLESOSE 
įvairių mokslų, dienomis ir va
karais. Klesos dėl vyrų ir mo
terų. Mokinkitės šioj moky
kloj: PASEKME: UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai.

ANERICAR COLLEGE PREPAR 
ATORY SCHOOL

(Aarrio. St*mI ef L»{w«n)
3103 S. Halsted St. Chicago, III.

O

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo į 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt, j 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- j 
mčt už tokį pat laikrodėli apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EXCELSIOR WATCH CO. ’
900 Athenaeum Bldg. CHICAGO. ILL

Rusijos Revoliucijos 
: Paveikslas.

Minėtas paveikslas parodo , kaip 
nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa- 

I veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
Į popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston, Mass.
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AR NORI. KAD MERGINOS 
MYLĖTŲ?

Jeiga taip, tai nnsipirk

i

į

I

KREST KENDŽIŲ. į 
o ji niekad nepamirš jus, nes 

! kendžių gardumas priverčia ją 
' jus mylėt Reikalaukit visur iri 
į visados Lowney’a Crest Ken-jl 
J džių. Jeigu negali gaut kitur,] 

ii tai prisiųsk mums dolerį, o’j 
(j gausi vieną svarą geriausių} 
ĮJ Amerikoj išdirbtų kendžių. N 
į Geriausias agentas Bostone,J
į K. ŠIDLAUSKAS

ZN BROADWAY, 
SOČIU BOSTON. MASS

Visi COLUMB1A Gramafonai 
ir Lietuviški Rekordai 

gaunami 
PILVINIO ir ZELDOKO

KRAUTUVĖ

I i

iii
0

II

MES UŽLAIKOME VISUS LIE
TUVIŠKUS REKORDUS KIEK 
TIK JŲ YRA PADARYTA.

Prisiųsk po 75c. už kožną Rekordą 
parašydamas dainų vardus arba nu

merį, o męs tą pačią dieną išsiųsime jums Rekordus. Už jų gerumą
gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordų kataliogo pa m i dėda
mi ar jau turite mašiną, ar ne. Jdėk už 4c. štampą prisiuntimui.

PILVINIS IR ZALDOKAS 
| J33 BR0ADWAY^ SO. BOSTON, MASS.

$
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Ar Esi Kankinamas

oMiestas StcjtM

Siusk Tą Už
DR. J. Rl'SSF.L PRICE CO., L.202 Madison & Clinton St*., Cbica<o. III.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotss jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimnl ir norėčiau 

gauti vieną iš tu knygų, umu laiku.
Vardas ir pavarde

Adresas.

50,000 
KNYGŲ 
VISIŠKAI UŽ

DYKĄ
Kožnos vyras turi pareikalauti umu 

laiku vienu iš tn Stebuklingu Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir r.c galingi 
nauduotis pili maumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienu iš tu 
didžios vertybes medikaliskn knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikiu 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyru—stiprus, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys
kelią.

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

Sifilisu arba Užnuodijimn Kraujo, 
Triperiu, Puiavimn, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligois, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusuliu. Negruo- 
mulavūnn Viduriu, P netvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmu, Pilvo, 
Jaknų. Pūsles ir Inkštu Ligomcs?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogu a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akiu; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilĮi- 
iiintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklus 
ir nusiminęs? Mušti knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoj kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimu ir 

pamokinimu. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmok«m pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas medi’cališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

*
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KBEBIVI1

Paskelbtų čionai žmonių laiš
kai randasi pas p. F. J. Bago- 
čių. Kas nori juos gauti, teik
sis paduoti savo adresų ir pri
siųsti kartu už 13c. krasaženk- 
lių, nes laiškai yra atėję be stam 
pų. Dėl šitų laiškų kreipkitės 
ne į "Keleivio” redakciją, bet 
pas p. F. J. Bagočių, šiuo adre
su:

F. J. BAGOČIUS
251-253 Bruadway,

So. Boston, Mass.
16. Stefa Jurevič jieškojo Jo- 

zo ir Sofijos Jurevičių Vladis- 
lavu ir Juozapo Jurevičiaus 
iš Pasvaliu. Atsakymas. 
"Jieškomos ypatos gyvena Pos 
wol, Jiems iš sveikatos ir pini
ginio atžvilgio einasi gerai.”

62. Jonas Szukys jieškojo 
familijos Szukių, Elzbietos, Po 
vylo, Viadislavo, Boleslovo Iza
belės, Kazimiero irLeono iš ža 
daikių, Pumpianų vaisė. Atsa 
kymas: "Jieškomom vpatoni 
iš sveikatos atžvilgiu einasi ge
rai. Skurdo jiem pakol kas dai 
nėra.”

63. Napoleon Trumpickas 
jieškojo Petro, Antano, Kons
tancijos ir Kazimiero Trumpio 
kų iš Gučiunų Aleknų vai. Vilk 
mergės pav. Atsakymas: "Svei
ki ir gerai užsilaikome. Nude 
gėm, bet vėl viską atsibūdavo 
jom, pinigų nereikia.”
64. Stanislovas Puidokas jieško 
jo Kazimiero, Agnieškos ir Onoi- 
Puidokų, iš Raudianų šiaulii 
pav. Atsakymas: "Jieškomos 
ypatos tėvai ir sesuo yra svei
ki, gyvena čionai Raudziany, ii ■ 

, prašo savo sunaus kad sušelp 
tų.”

65. John Petraitis jieškojt 
Adomo, Uršulės, Ignaco ir Ono: 
Petraitis, iš Barowščizna 
Kauno gub. Atsakymas: "Mum; 
pakol kas einasi gerai, gyvena 
me visi sykiu. Mes tikimės, ka< 
ir tau dar gerai einasi, širdinga 
sveikiname.”

66. S. Navarskis jieškojo Ka 
rolinos, Kostanto ir Don ininke 
Navarskių, Saiomėos Vaicekau
skų ir Onos Navarckos iš Viz 
giunų, Vilkmergės pav. Atsa 
kymas: "Aš tavo motina Koro 
liną ir visi namiškiai esame gar 
bė Dievui sveiki ir linksmi, la 
bai džiaugėmės, kad dar tebes 
gyvas. Visi šrdingai sveikina 
me, tavo motina Korolina Na 
varskas.” .
67. Mrs A. Neviackas jieškoįt 
Petro ir Katrinos Kriščiūnų K 
Sardokų, Vilkmergės vaisė 
Atsakymas: "Jieškomoms ypa- 
toms einasi gerai, abudu yr; 
sveiki ir tebgyvena dar Sardo 
kuos (Amtsbezirk Vylkovvyški) 
širdingai sveikina.”

68. Laurin Malauskas jieško 
jo Jokūbo, Onos, Kristynos i. 
Juozo Malausku iš Giraičių, O 
ranų vaisė., Trakų pa. Atsaky
mas: "Antrašas: Stanova Krei.- 
Olita. Visi yra sveiki."
69. Teofilis Kasulonis jieškojo 
Jono Kasulionio, iš Zlidonių. 
Seirijų valse., Seinų pav. At
sakymas: "Jonas Kasulonis yra 
rusiškoj armijoj kares lauke. 
Ar jis dar gyvas čionai nežino- : 
ma.”

70. Frank Kaunickas jieškojo 
Onos ir Juozo Kaunickų, iš Ki- 
veriškių. Atsakymas: "Moti
na Anna Kaunickas, ir brolis 
Juozapas yra sveiki. Ir jiems ei
nasi gerai. Jie meldžia žinios a- 
pie švogerį Joną Macevičia, >r 
pašalpos pinigais, taipgi širdin
gai sveikina.”

71. Mr. J. Kundrot jieškojo 
Jono, Kazimiero, Domininko 
ir Kanstantinos Kundrotų is 
Pepalo, Babtų valse., Kauno 
pav. Atsakymas: "Kundroto 
šeimyna yra sveika, ir sveikina 
jumis, sesuo Franciška Gutele- 
vič mirė, Kazimieras yra karės 
lauke. Nuo jo nesame nieko 
daugiau girdėję.” .

72. Amilia Keneszis 
familijos Keneszių: 
Magdalenos, Onos, 
Adelės ir Mateušo iš 
Stumbriškių valse., 
mas:

j ieškojo 
Malvinos 
Paulinos. 
Gikanių, 
Atsaky-

"Viršui paminėtos ypa-

tos gyvena Gikany, Kreis Bir- 
sche. Litauen. Visi yra sveiki 
ir jiems einasi gerai. Musų nie
kas nesudegė, ir niekas neliko 
sunaikinta. Vargo jie neturi. 
Visi širdingai sveikina, jei gali
ma prisiųskite kiek pinigų.”
73. Anthony Neviackas jieško- 

jo Kazimiero, Elzbietos, Jurgio, 
Onos ir Veronikos iš Aleknonių, 
Kalvarijos pav. Atsakymas: 
”Jieškomos ypatos yra gyvos ir 
yra sveikos. Jie gyvena Alek- 
niany, savo ukėj. Jiems einasi 
gerai, vienok meldžia 
ma pinigiškai sušelpti, 
dingai sveikina.”

74. Thomas Barko
Rozalijos ir Mykolo Grabauskų, 
iš Pompianų, 
Atsakymas: 
skas. Talkiany, Kreis Sant 
iianischkele. Visi sveiki ir 
kas po senovei.”

75. Josef Bauzis jieškojo 
.ano, Onos, Antano ir Kazimie
ro Baužių, iš Kretingos, Telšių 
pav. Atsakymas: "Kazimir 
Anton ir Anna Baužis mirė. An- 
:anas Bauželis yra karės nelais- 
viu Vokietijoj. 0 Kazimieras yra 
karėj taipgi 
kiti sveiki, 
gai.”

76. Kazys
Juozo, Domicėlės, Povylo ir Liu
dvikos Pieslių, iš Szimonių, Vil
kmergės pav. Atsakymas: ”š; 
vieta Vilkmergės paviete nežino
ma.”

77. Antonina Bačiulis jieško
jo Simano ir Juzefos Bačiulių iš 
Seredžių, Kauno pav. Atsaky
mas: "Mes Simanas ir Juzefą 
tebgyvename čionai, Srednikyj, 
esame ačiū Dievui sveiki ir dė 
kavojame jums atkartotinai už 
teiravimasi apie mumis. Būt 
labai gerai, jei galėtumėt mums 
pagelbėti nors kiek pinigine pa
šalpa. širdingai sveikiname. 
Simon ir Juzefą.”

78. Josef Bagdonas jieškojt 
Karolinos ir Vincento Bagdonų 
š Naujonių, Vilkmergės pav 
Atsakymas: "Vincent Bagdo
nas. Dorf Naujany, Gend. Bez. 
Traszkuny, Kreis Kupiszki. Mar. 
ir motinai gerai, esame sveiki 
ir gyvename musų name Kurs 
nuo karės išliko. Sesuo Anna 
taipgi yra sveika ir jai ir šei- 
nynai einasi gerai, jį gyvena 
.Vlindorviany. šiaip einasi gera: 
Mes visi širdingai sveikiname.” 
ir labai džiaugiamės, kad ir apie 
mumis atsimeni.”

79. Mary Barišauskienė jieš
kojo Jono. Magdalenos, Jonuko 
ir Elzbietos Vaičiulevičių iš 
Čiuniškių, Antanovo valse. At
sakymas: ”Mes esame sveiki ii 
siunčiame tau širdingus linkė
jimus. Tavo tėvai ir broliai ir 
seseris.”

80. Katrin Aulasis jieškojo 
lgnac ir Onos Treinavičių, Elz- 
nietos Stefanijos ir Onos Aula- 
šių. iš Pasvaliu, Panevėžio pav. 
Atsakymas: "Jieškomos ypa
tos gyvena. Poswal ir yra sveiki. 
Dėl vaikų, prašome tėvų prisiųs
ti pinigų. Der Amtsvorsteher 
Swoboda.”

81. Anton Antonovicz jieško
jo Uršulės Antonovičių iš Viekš
nių. šaulių pav. Atsakymas: 
"Uršule Antonovič gyvena Viek- 
šny, Kreisant-Okmiany Feld- 
post Schaulen. Yra sveika, ir 
reikalauja pašalpos, šiaip iki šiol 
einasi gerai.”

82. lgnac Atkočiūnas jieško
jo Kamilijos, Helenos, Bronis- 
lavos ir Onos Atkočiūnų, iš Vilk 
mergės pav. Atsakymas: ”Ka- 
milia Atkočiūnas su kūdikiais y- 
ra sveika, ir meldžia pašalpos. 
Gyvena: Wilkomerz, Tiefr (Gi
lioj Gatvė) St. 54.)”

83. Josefph Klimavičius jieš
kojo familijos Klimačičių: Ig
noto, Rožės, Marijos. Juozo, Jo
no Ant. ir Vinco,iš Jukneliškių, 
Kirsnos valse., Kalvarijos pav. 
Atsakymas: "Visi yra sveiki, 
mums visiems einasi gerai. Mes 
uždirbame daug pinigų ir ne
kenčiame jokio vargo. Mums 
nereikia jokios pagalbos, Anta-
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jnas ir Vincentas dirba ant gelž- 
kelio ir yra gerai apmokami. Vi
si atkartotinai sveikiname tave. 
Bokzevicz Jurgis iš Mieli nieži 
mirė.”

84. Anton Paznokas jieškojo 
Prano, Marcelės, Martino, Ka
zio, Mykolo ir Pranciškaus Paz- 

iš Kubilių. Bersitovsko 
Atsakymas: "Apie tais 
nieko negalima pasakv-

i I

jei gali- 
Visi šir-

j ieškojo

Panevėžio pav. 
"Rozalija Grabau- 

Jo- 
vis-

An-

ir Dominika®. Visi 
ir sveikina širdin-

Pieslis j ieškojo

nokų, 
vaisė, 
ypatas 
ti.”

85. Victor Klibas jieškojo 
Jokul*». Onos, Stefanijos, Petro 
Klibų ir Povylo Szirmulių, iš 
Rirnšių, Kvietkų vaisė. Atsa
kymas: "Jokūbas Klibas gy
vena su savo šeimyna, Rymsche. 
Kreisant Birsche. Visi yra prie 
geriausios sveikatos ir atkarto- 
tiiiai sveikina, bet pats Jokū
bas Klibas yra varge ir prašo 
pinigų.”

86. Jonas Kriaučiūnas jieško
jo Anna Kriaučiūnų iš Butniš- 
kių, Gulbinių valse. Atsaky
mas: ”Anna Kriaučiūnas vis 
tebgyvena kaime Butniuny, taip 
pat kaij> ir prieš karę ir yra svei
ka ir linksma. Antrašas But- 
niuny, Kreis Birsche, Litauen 
Postant Bausk.”

87. Motiejus -Jokubonis jieško
jo Elzbietos ir Adomo Jokubo- 
nių iš Vaitkunų Biržių vaisė. 
Atsakymas: "Visa familija
sveika ir atkartotinai sveikina. 
Vis dar tebgyvena V/oytkunv, 
Motina prašo pinigų.”

88. Paul Kruczas jieškojo Juo
zo, Marijos ir Elzbietos Kru- 
czių, Jono ir Viktorijos Gurk
lių iš Czuladžių, Vilkmergės pav. 
Atsakymas:
linksma. Viskas po 
Mano sūnūs Petras, 
kariumenėj, Rusijoj. Viktorijos 
vyras, Jonas Gurklis mirė. Šir
dingai sveikinu, tavo tėvas Juo
zas Kuczas."

89. Mary Kapeckaitė jieškojo 
Elzbietos Kupeekienės ir Jono 
ir Onos žekonių iš Szalnakunčių, 
Vilkmergės pav. Atsakymas: 
"Aš tavo motina Elzbieta Ka- 
oeckienė, tebesiu sveika. Ma
no duktė Anna Stankevič gyve
na su manim. Jonas žakonis 
mirė, Marijona žakonis ir jos 
Ona yra sveikos. Mes dėkavo- 
jame tau už žinią. Tavo moti
na Elzbieta Kapeckienė, Szalna- 
kunezi.”

90. Vineent Jablonskas jieško
jo Onos, Juozo ir Francičko Jab- 
lonskų iš Rossorų, Rudaminos 
valse. Atsakymas: "Mes esa
me visi sveiki ir linksmi. Mums 
einasi gerai, skurdo nematome 
Jei gali vienok prisiųsk kiek pi
nigų. Tėvas Povyias jau su
virs metai kaip mirė. Mes bu
čiuojame ir sveikiname tave 
daug kartų.”

”Aš esiu sveika ir 
senovei, 

tarnauja

DVI ABSOLIUTĖS 
IDĖJOS.

Manymas, kad priklumas 
yra naudingu turėtų būt iš
mestas sąšlavynan. Ypatin
gai vaistas manoma, ge
riausias, jeigu yra kartus. 
Trinerio Amerikoniško Kar
čiojo Vyno Elixeris yra pri- 
parodymu, kad pamačlyvu- 
mas neišskiria skanumo.Tri- 
nerio Amerikoniškas Kar
čiojo Vyno Elixeris visados 
pagelbsti nežiūrint kaip bu
tų užsendintas jūsų nevirški 
nimas,vidurių užkietėjimas, 
galvos skaudėjimas, nerviš
kumas ir visuotinas nusilp
nėjimas. Jis išvalo vidu
rius, atgaivina sveiką apeti
tą, palengvina virškinimą ir 
sustiprina visą kūną. Gau
namas visose aptiekose. Ki
tas netikęs manymas tai tas, 
buk yra geresni vaistai nuo 
reumatizmo, neuralgijos, 
strėnų skaudėjimo ir tt. ne
gu Trinerio Linimentas, pa
bandyk ir greit persitikrin
si, kad klydai jeigu taip ma
nei Tai nesulyginamai ge
ra gyduolė nikstelėjimams, 
raumenų bei gislų pertempi
mui, nuvargimui ir sųnarių 
sustingimui. Visose aptie
kose gaunamas. Jos Triner, 
Mfg. Chemist, 1333—1343 
So. Ashland avė.,

Chicago, III.
(Aprar.inimac)

e

SKAUDANČIOS KOJOS
Nuvargintom, skaudančioms kojoms 
Sioano Linimentas suteikia greitą pa
galbą, nereikia intrinti, ištepti ir 
skausmas pereina.

švaresnis negu limpantis pleisteris 
bei mostis, negadina odos.

Turėk po ranka bonkutę nuo reu
matizmo, nauralgijos, strėnų gėlimo, 
nikstelėjimo, išsisukimo. sąnarių, > 
sustingimo dantų gėlimo, užsidrėski- i 
mo ar skaudulių.

Visose aptiekose po 25c., 50c ir. 
$1.00.

TĖMYKIT! Vyrus ir 
merginas niukina m Bar
benu amato. Išmokus į \ 
parūpinant vietą. Rei
kalaukit informacijų, 
šmaikštis, (50;

GLOBĖ BARBĖK SCHOOL. 
43Š— 3-rd avė.. PITTSBURGH. PA

n;
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Akušerka
PMbairvid kur*^ Woanans Medkal 

CoJicgc, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka cavo darbu prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokia* rodąs ir 
pagel Ųą i n vairioje moterų

F. Stropiene, S Loring st
4»O. 14OSTO.V.

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

”KELEIVJ.”

<

ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS?

IŠSIVYSTĖ IS BEŽDŽIONĖS, NEKURIE SAKO, 
BET 1S KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?

< t
‘l

I
l

• >
*;
<t ;

I

Yra tai klausimai kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu 
budu toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie 
žmogaus.

SIQ*<a»e*<2*e*e*e*e»e*e>»e4t

KAINA 35c. 
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 5»e.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

JiIii/ c 
f

?
j r 
, f

KĄ IŠRASTI? 
Tai yra lietuviška knygutė nau
jai išleista kurioje yra apie 400 
išrodymų, kurie gali būti reika
lingi, likos išleista ant naudoji
mo ir dėl naudos LIETUVIŠKŲ 
IŠRADĖJU. Iš tos knygutės da- 
sižinosite, kokį pelną išradimai- 
jau atnešė ir dar gali atnešti.

Jeigu manai apie išradimus, ra
šyk dar šiandien Lietuviškai,rei
kalaudamas knygutės," kurią iš
siųsime DYKAI.

AMERICAN EUROPEAN 
PATENT OIFICES Ine.

256 Broadway, (KS) New York,

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS.. _ 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

o

' Si :

IUSILPIEJI. ĮERVIŠII, lEUŽTEKTUAi KRAUJO TUREITI VYRAI IR MOTERES 

įgauna Stipruma, Tvir 
tuma, ir Sveikata

Jeigu sergate pilvo bei žarnų 
ligomes, jeigu turite skausmą 
galvos, užkerėjimo vidurių, ne- 
galete mieguoti. neturite giaro 
apetito: jeigu iusu kūnas yra 
nusilpnėtas, turite prastą krau
ją. nepriimną kvapą ir silpnus 
nervus; jeigu jausta te visai 
nuvargis ir jeigu iusu protiškos 
ir kūniškos paiiegas išnykusias, 
—turite vartuoti Nuga-Tone — 
tą Stebuklingą Kraujo Valy
toją ir Sveikatą Tvėrėją.

Nuga-Tone

’S
i

’ i;
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■ ■
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KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIE'IUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

Iš jos sužinosi, kada musų protėviai vogdavo sau 
žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduodavo 
savo dukteris. Kokios buvo vestuvinės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.
Tai viena knyga lietuvių kalboje, kuri taip smulkiai 
išgvildena musų praeitį iš užrašą užsilikusių pas 
pačius žmones.

KAINA S5c.
AUDIMO APDARAIS 50e.

Viršminetos knygos gaunamos “Keleivio” knygyne. 
Siunčiant pinigus adresą užrašykit tapi:

"KEL IVIS,” SO. BOSTON, MASS

t
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MOTERŲ IR MERGINŲ 
ŽINIAI.Jonas L Katkus

UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 
IR KITOKIŲ DAIKTŲ.

Galima gaut pirkti visus Ance- 
rikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 ” 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji 
keiptis lašku šuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbes st., Pittsburgh, Pa.:

Extra! Extra!

galit į
(?) i

iš ryto

lietuviai Kliaučiai | 
Vlaokiua Vyrama Drabužius K 

Siuvame ant Užsakysao 
Išvalome, sutaisome ir ižproal* 

name Ber.ua.
Vienintflė Kriaučių kompanija 

So. Bostone, kur visame ūuoda 
gerą ir gražų darbą už prieina
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DžlAUGSiESL
Todėl, kurie norit panai udist 
gerą siutą, išvalyt arba suprasit, 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO. 
278 Broadvvay, So. Besto*.

. >
Padara Tirštą, Rauduoną Kraują, Stiprus, Nuolatinius 

Nervus ir Tvirtus Vyrus ir Moteres.
_ Tie svarbus gyduolei. Nuga-Tone. išmeta nuodas iš kūno ir padara 

iji; stipru ir sveikų. Pripilda kūną su tvirtą, rauduoną kraujų ir padidina 
vogą kūno. Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir kožnas kąsnis maisto 
bus skanus, nes iusu gruomulvaimas bus svarbam stoviuje. Nėra geresnių 
vaistų nuo rukšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, užketejimo 
skilves, biaurio kvapo, išpustų bei skaudingu po valgiui vidurių ir grobų, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiprina širdę. priduoda 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuosą ir regularišką. Jeigu 
kas yra nuvargis, silpnas, nervuotas ir išnaikintam stoviuje, ne turis 
apetitą ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negale atlikti 
savą darbą bei nauduoti priimnumo gamtos-Nuga-Tone padarys tą, jog 
iaustes keip nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvingumu.

Nuga-Tone yra Absoliutiškai Gvarantuoti 
kad sugrąžis sveikatą ir busite užganėdinti, arba mes sugražisma pinigus. (Įvarantija 
yra jdeta į kožną pundui;. Pilnas vieno mėnesi gydymas tik $1.00. ar ant šešių menesių 
už $5.00 Siuskiete savą pasteliavimo šendena ir atgaukite savą pirmutini sveikatą, 
stiprumą ir spiekas. Nuga-Tone yra taipjau naudingas dėl vyrų kaip ir dėl moterių.

SIUSKIT TA KUPONĄ
PRICE LABORATORIES, L-101, CHICAGO. ILL.

įdedu čionai S...............................ir meldžiu prisiųsti
gyduolių Nuga-Tone.

VARDAS IR PAVARDE

ADRESAS

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vienų dienų. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes. pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
rą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.
Fishleigh & Co_, B. 70 Athenaeum Bldg„ Chicago, III.

meneslc gydymo.

THE ROGĖM X-RAY-

v”

- X

Atidariau nauja vieta Bostone. 
SIUVU VISOKIUS RUBUS 

pagal vėliausią madą— 
GRAŽIAI IR PIGIAI 

Taipgi galima gaut ir gatavų. 
M. M. ANf)REWS 

(Andriušiutč)
44 Boylston Street, BOSTON.
(tarpe Washington ir Tremont sta.)

IŠRADĖJAI ! !
Norint gauti PATENTĄ ant Jūsų išradimų ir trumpame lai

ke jį parduoti, rašykit pirma pas mums, reikalaudami patarimų, 
kuriuos suteikiame DYKAI ir knygutę — VADOVĄ IŠRADĖ
JAMS išsiųsime. Musų raštinyčia yra 256 Broadway, New York 
mieste, kuriame yra milijonai gyventojų ir didžiausia kupčystė 
kur PATENTĄ geriausiai galima parduoti. Rašykite Lietuviškai 
reikalaudami knygutės ir musų gvarancijos—

AMERICAN EURUPEAN PATENT OFFICES, 
 Barrister Bldg., Washington, D. C. (k.s.)

Ji-

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinam, kad Jus sučėdysit pinigu < i 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- <: 
micruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų ii 
pasiūti siutui ar overkotai nesudarko žmo- ; ■ 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER- U 
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI. Ų 
TAIPGI IŠVALOM IR ISPROSINAM H 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras'ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška h
222 W. BROAI)WAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21013
$ f

Nepaprasta naujiena—Kalendori
nis laikrodėlis. Parodo valandas, mi- 
nutas, sekundas kaip ir visi kiti laik
rodžiai. Be to parodo dienų vardus, 
mėnesių atmainas. Turėdamas šitą 
laikrodėlį nereikalauji turėti kalendo
riaus, užtenka išsiimti iš 
laikrodėlį, kad žinoti kokia 
kokia sąvaitės diena, koks 
kokia mėnesio diena, be to 
kia mėnulio kvadra. Tik 
laikrodėlį ir matysi kiek ten rodyk
lių kiekviena jų ką nors skirtinga 
parodo. Užstatyt reikia tik vieną sy
kį ir neleist laikrodžiui išeiti, o tei
singą rodymą amžinai turėsi. Kaip 
tik diena ateina į 12 vai. rodyklė per
šoka ant kitos dienos. Tai biskį ne
paprasta. Laikrodėlis gražiais ir 
stipriais lukštais ir gvarantuotas 25 
metams. Turi 15 akmenų ir nei mi- 
nuta nesusivėlina Visur kitur už to
kius laikrodžius reikia mokėti po 
$14.00. pirkdamas pas mus per trum
pą laiką gauni už $7.25. Sykiu mes 
pasiųnčiame jums rašytą gvaranciją, 
be to visai dykai duosime retežėlį ver
tą $1.00, taipgi stebuklingą magne
tišką žiedą, kuris prašalina reuma- 
tišką, galvos, strėnų ir kitus skaudė
jimus. Kaina žiedo $2.75, bet mes 
duosime jums visiškai dykai. Be to 
mes duodame X-Ray mašinėlę, tai 
stebuklinga naujienvbė. Kada paž
velgi per tą aparatų, viskas pasiro
do, netik drapanos, bet ir kūnas per
matomas. Tik pamąstyk. Visą tai 
gali gauti tik už $7.25.

Nereikia siųst pinigų nei cento. Pa
rašyk tik savo vardą pavardę ir tei
singą adreso ir gavęs daiktus užsi
mokėsi. Neatidėliok, rašyk tuojaus.

UNION WATCH CO. 
670 N. Carpenter St., 
(Dept. 11) Chicago. III.

kišeniaus 
valanda, 

mėnuo ir 
žinai ko- 
pažvelk į

I

I

SE!II > Pirk Laikrodėlį?

EXTRA!
šioj gadynėj nieks negali ap

sieit be laikrodėlio. Tai pirkite «l 
laikrodėlį mano krautuvėj, kur » 
yra puikiausias pasirinkimas. I|

Perkant laikrodėlį, lenciūgą Į 
ar žiedą reikia mokėt tik po » 
$1.00 į savaitę, kol išmokėsi su- || 
derėtą sumą. Į

Taipgi pajieškau agentą || 
Mass. valstijoj. Patirimas ne- (Jj 
reikalingas. Kaucija galima už- »l 
sistatyt pinigais arba nejudina- j|l 
mu turtu (properte). n
Galima lengvai uždirbt po $20.00 |M 
j savaitę. Kreipkitės. (Į

P. VALUKONIS. į
155 Broadway, So. Boston, Mmffl

Nauju plunksnų lovos tik $6.50
Naujų plunksnų paduškos $1.25 

už porą.. Pilnas didumas ir pil
nas sunkumas gvarai>tu>>jamas. 
Visos naujos, čystos sanitariškos 
plunksnos. Geriausias S ancų 
neperlendamas įpiląs. Reikalauk 
naujo kataliogo. (4SI

SOUTHERN lEMIIER 
PII.LOVV CO. 

Dept L. 167. G reeiislmro. N. C.

/

Ber.ua


Majoras Curley mano atida
ryti cukraus marketą.
Kadangi maisto spekulia- 

__ toriai suvogę slepia maistą 
Socialistai pradėjo rinkimų kad už likusį nesvietiškas 

'kainas lupti, o cukrų kai 
! žiurkės išnešiojo Į visokias 
olas ir ant rinkos cukraus 
kaip ir neliko, miesto majo
ras Curley užreiškė, kad i-j 
kurs miesto cukraus marke- 
tą. kur žmonės galės cuk- dirbtuvėje 
raus nusipirkti palyginamai 
neaugšta kaina.

Tokios cukraus miestinės 
stotis, sako, bus atida-

• .s\lsinnĮiUsl’J rytos East Bostone, South 
darbininkų miniai pi/akalbą Bostone, Charlestowne,Rox- 
vCFDGJC KO SOcialistai įeika- hnrv .Qnnth PTndp miActnCi- 
lauja," užreikšdamas.kad jis 
kaipo socialistas, nežiūrint 
visokių šmeižtų iš kapitalis
tų spaudos pusės ir Įtarinė
jimo socialistų vokiečių šali
ninkais, griežtai priešinga, 
karei ir kartu su viso pasau
lio socialistais reikalauja 
taikos Rusijos demokrati
jos paskelbtomis taikos są
lygomis.

Jis taipgi užreiškė, kad 
jeigu butų išrinktas Bosto
no majoru, jis visų pirmiau
siai pasistengtų Įsteigti 
mieste reikalingų pragyve
nimui reikmenų marketus,

Vietinės Žinios
kovą’ kainas lupti, o cukrų kai

nedėldieni Com- 
socialistai turėjo 
mas-mitingą, ku-

Pereitą
mon sode 
milžinišką ________ —-
riuoini atidarė savo politinę 
kovą už Socialistų partijos 
pastatytu kandidatų išrin
kimą.4>

Kandidatas į Bostono ma
jorus. draugas James Oneal.1 
pasakė 3000 susirinkusių

Pirmas Amerikos lietuvis 
žuvo Prancūzijoj.

Zofija Gibutavičienė iš 
East Bostono pereitą pane
dėli gavo iš Washingtono 
karės departamento prane
šimą, kad jos brolis Stanislo
vas Janavičius žuvo mūšyje 
3 d. lapkričio.

S. Janavičius dirbęs Det- 
, roite Fordo automobilių 

. Pereitą baland
žio mėnesi jis atvyko Bosto
nan ir čia liusnoriai pasida
vė kariumenėn. Amerikon 
atvyko prieš 6 metus.

I

t

11 kandidatų j Canihrigeaus 
majorus.

Pereitą panedėli. kada čia 
pasibaigė nominacijos lai
kas, kada sunešta parašai, 
pasirodė kad yra nominuota 
i Cambridgeaus majoru ; 
vienuolika kandidatų. Kiek
vienas nominuotų kandida
tų savo kandidatūros neat
šaukia ir miesto valdininkų 
rinkimo komitetą.- turi tik
ra galvasuki, kadangi kan
didatai kuone visi yra "be- 
partyviski,” o gavę reikalin
gą nominacijai parašų skait
lių turi pilną teisę kandida
tuoti.

Ap vaikščiojimas.
Brightono Lietuvių Kooperacija 

rengia metinį apvaikščiojimų 29 >1. 
Lapkričio-Nov. Prasidės nuo 12 vai. 
diena. Programas bus labai įvairus, 
užkviesti garsus kalbėtojai ir solis
tai. bus perstatytas teatras, o po te
atru šokiai. Aplinkinių miestų lietu
vius meldžiame ant tos dienos nieko 
nerengti, bet visus atsilankyt ant 
musų apvaikščiojimo. (47)

Komitetas.

I i SAUCIAUSIA BANKA

So. Boston Trust Co.
(Buvusi Mattapan Deposit & Trust Co.)

474 Broadway, So. Boston, Nass.

būry, South Ende, miesto Ci- 
, ty Hallej, Dorchesteryje, 
Brightone ir Hyde Parke. 
Ištiesti, jeigu tatai bus pa
daryta, maisto plėšikams 

' butų užduotas atsakantis 
; smūgis.

1,575,000 svarų cukraus.
Šiomis dienomis Bostonan 

| atplaukė iš Philippinų gar
laivis, atgabendamas žalios 
medegos, iš kurios vietinės 
cukraunės Į porą dienų gali 
pagaminti 1 milioną ir 575 į 
tūkstančius svarų cukraus. 
Geistina, kad miesto valdžia 

. , . _ . paimtų ta cukrų savo kont-
kad žmones galėtų juos "aU'-,rolėn ir neleistų maisto plė- 
uz tą kainą, kieK atseina jų nikams supilt ji i slaptingus 
pagaminimas. (aruodus.

Be to d. Oneal pranešė,!-----------------
kad kapitalistiškos partijo 3' Kaip atsirado šeimyna ir 
jau prašo Onealo, kad savo' valstybė,
kandidatūrą atsiimtų ir ne-’ Kas to nežino, o nori ži- 
skaldytų balsų. Bet d. O- not, tegul ateis ateinantį 
neal atsako, kad jam ne tiek ketvergą, 22 lapkričio, lietu- 
svarbu likti majoru, kiek vių socialistų salėn, 376 Bro- 
svarbu yra padauginti dar- adway. "Keleivio" redakto- 
bininkiškos partijos balsus, rius turės tenai paskaitą a- 
kas verčia kapitalistiška; pie šeimynos ir valstybės 
partijas prie nusileidimo • atsiradimą. Paskaita prasi-

i ues 4 :ov vai. vanare.

Socialistų juokų vakaras 
puikiai pavyko.

Pereitą subatą LSS. 60-ji 
do kapitalistams kinkų dre- ' kuopa turėjo savo taip vadi- 
bėjima prieš augančią darbi-narną "juokų vakarą.” Va- 
ninkų spėką—štai kodėl d. karas visais atžvilgiais pa 
Oneal dės visas savo pastan-. 
gas, kad socialistų partijos 
kandidatai gautų kuodau- į 
giausiai balsų.

Kad kapitalistų partijos 
jau dreba, parodo ir tas fak
tas, kad jau dabar jos stve
riasi vagystės, kad tik ne
leidus d. Onealui kandida- 
tuot. Kaip žinoma, Bosto
no čarteris reikalauja, kad 
idant gavus kandidatūrą i 
miesto valdininkus reikia 
(pav. ant majoro) surinkti 
3000 piliečių parašų. Štai ka
da tie parašai pradėjo 
plaukt Į socialistų heatkvo- 
derio biurą, Į ten pradėjo 
lankytis visokie reporteriai 
ir pavogė pluoštą blankų' 
su parašais ir be parašų. Ne-! 
žiūrint to, Oneal užreiškė, 
kad iki 27 d. lapkričio pilna 
parašų skaitlinė bus surink
ta ir socialistai turėsią savo 
kandidatą i Bostono majo
rus.

Piliečiai! Kurie da nesat j. 
pasirašę, kad pastatyt d. O-1 
neal kandidatu Į miesto ma
jorus, atlikite tatai tuojaus. 
nes to reikalauja iš jūsų jū
sų pačių ir jūsų šeimynų Ii-! 
Rimas. Nelaukit iki valdan- į 
čioji kapitalistų klesa pri
ves jus prie europiečių žmo
nių likimo.

Gražiausias socialistų vaka
ras rengiamas.

Gruodžio 22 d. Dudley 
į Opera House teatre bus vie
nas gražiausių lietuvių soci
alistų vakaras. Scenoje sta
tys pagarsėjusi veikalą "Ma
rija Magdalietė.” Veikalą 
matyt ir studijuot verta yra 
kiekvienam, nežiūrint kokių 
kas pažiūrų butų. Sceniško 
meno žvilgsniu veikalas yra 
luikiausiu,kokius mes tik te
turime. . Tikietus galima 
gauti pas LSS. 60-tos kuo
pos narius, Ko-operacijos 
krautuvėj, K. Šidlausko ap
tiekoje ir "Keleivio” redak
cijoje.

darbininkų reikalavimams. Į dės 7:30 vai. vakare. 
Socialistai kovoja ne už sa
vo gerovę, bet už gerovę vi
sos darbininkų klesos. Soci
alistų balsų augimas pagim-i

bėjimą prieš augančią darbi- 'namą "juokų vakarą.

vyko. Publikos buvo dau
giau negu tikėtasi ir visi iki 
sočiai prisijuokė iš suloštos 
komedijos "Tai politika,” F. 
Ramanausko monologe 
"Kunigo pagunda.” T. Gre- 
viškio monologo "Girtuok
lis” ir tt. Be to buvo gražus 
muzikalis koncertas. Pub
lika buvo pilnai patenkinta.

RIAUŠĖS 1)EL CUKRAUS 
BROCKTONE.

Brocktone. netoli Bostono, 
pereitą panedėli buvo dide
lio trukšmo dėl cukraus. 
Miesto majoras, kuris sąvai- 
tė atgal davė progą kiekvie
nai moteriškei nusipirkti Ci
ty Hallej po svarą cukraus, 
dabar vėl partraukė cukraus 
ir paskelbė, kad pardavinės 
po du svaru. Žinia žaibo 
greitumu aplėkė visą Brock- 
:oną ir pasiekė aplinkinius 
miestelius. Apie 9:30 vai. 
panedėlio rytą prie City Hali 
susirinko apie -5.000 moterų. 
Miesto maršalas sustatė jas 

eilę, kad kiekviena galėtų 
engvai Įneiti ir nusipirkus 
cukraus vėl išeiti. Bet mo
terims perilgu buvo laukti 
silėj ir jos pradėjo veržtis i 
City Hali visos ant syk. Kilo 
tokia kova, kad reikėjo iš
šaukti visą Brocktono poli
ciją. Apie 10 moterų buvo 
skaudžiai suspausta, o 3 su
žeistos.

BALIUS! BALUS!
Lietuvių Ukėsų lh-jos

Ketverge, 29 Lapkričio.! 917 
(Thanksgiving Day) 
Lietuvių Svetainėje.

kampas E ir Silver gatvių. 
So. Boston, Mass.

Prasidės 2 vai. po pietų.
Užprašo visus lietuvius ir 

lietuvaites ant musų gra
žiausio ir linksmiausio ba
liaus, nes toki dailų balių pa
rengia tik L.U.D. vieną syk Į 
metus. Pelnas skiriamas 
lietuvių kareivių naudai. 
Bus gera muzika ir visokių 
valgių ir užkandžių. Todėl 
malonėkite visi atsilankyt.

Su pagarba
L.U. DRAUGIJA.

MILŽINIŠKI ŠOKIAI!
Tokių da niekomet nebu

vo. I^ipkričio-Nov. 24, Su- 
’oatoj nuo 7:30 vakare So. 
Bostone labdarystės Dr-stė 
savo svetainėj kampas E ir 
Silver gatvių turės tokius 
gražius šokius, kokių da 
niekad nebuvo. Todėl nuo
širdžiai kviečia visus atsi
lankyti. nes gražiai pasilin
ksminsite ir tuomi sušelpsi
te I .abdarystės Dr-stę.

Kviečia Komitetas.

PI IRIAUSIA LIETUVIŠKA BAR- 
ZDASK l'TYK L A. So. Bostone. Mes 
skutam barzdas ir keri>an) plaukus. 
Veidų sušvelninant su elektriška ma
šina. Taipgi užlaikom ir maudynę 
su puikiom p'ietaisom, kur galima 
gerai išsimaudyt. (49)

J. Kaziukonis Barberis,
224 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

I). L. K. VYTAUTO BENO 
Muzikališka Mokykla.

Mokiname grajįt ant visokių ins- 
tumentų. kurie norite pasimokyti 
kreipkitės. (48)

339 Broaduay, So. Boston, Mass. 
M. Grubbis. Direktorius.

I ANTRAS KOSTIUMU BALIUS IR ŠOKIAI! |

Subatoje, 24 Lapkričio-November, 1917.|
GRADŽ1AUSIOJE SVETAINĖJE,

1
26 Lincoln Street, Brighton, Mass.

Kas puikiau arba keisčiau apsirčdys, jaus dovanas.

DOVANOS SKIRIAMOS SEKANČIAI:
Vyrams $3.50. ir $1.50. Moterims $3.50. ir $1.50.

Rengia L.S.S. 67 kuopa

C

J

j’ j
T:ę
■r

Didelis Skribelių Balius!
L.M.P.S.A. 27 kuopa

Sukatoje, 1 Gruodžio-December, I9l7m.
St. Georgės Hali,

2 Centrai Square, Cambridge, Mass.
Prasidės 7:30 vai. vakare

Atsilankykite visi, kas tik kaip galite, o busit pil
nai patenkinti. Yra skiriamos dovanos tiems, kas tu
rės už kitŲ gražesnę arba prastesnę skribėlę.

Visus širdingai kviečia LMPS. 27 KUOPA.

> >
KOSULIO

nuo kosulio, 
tik geras gy- 
kas pasiiupins

(i

i

KAP1TAL1S ................................ $200,900.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEl’H A. MAYNAR.— PREZIDENTAS

DIVIDENTUS
Už padėtus musų Bankoje pinigus nuo 
5 Lapkričio, šių metų, bus mokama po

2 procento
už padėtus Taupinimo skyriuje. 

Pinigus į Banką galite prisiųst ir per laiškų.

Aptieka
Gyduoles sutaisome i kurios tik pasaulyje

ir prisiunčiame I priimtos ir yra
visokias, vartojamos.

A

Geriausia
Lietuviška

Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis 
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.

Ypatingai geros šios gyduoles:
Nuo prakaitavimo kojų
Gydanti mostis nuo pučkų 5<>c
Nuo viduriavimo mažiems
Nuo viduriavimo suaugus.
Pamoda plaukams................
Vaikų ramintojas ................
Nuo suirimo nervų .............
Bobro lašai ............................
Nuo saulės nudegimo ______ 50c
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų ...................................... 75c
Kraujo Valytojas..................... 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
Nuo Reumatizmo ............. $1.00

25e

25c
50c
20c
2oc

1.00
1.00

Tikra Lietuviška Trajanka
Mostis ir skysčiai r.uo niežų 1J> • 
Gyduol. pataisymui apetito U'1'’ 
Gyd. suvalninimui vidurį-.> ’/>c
Gyduolė.-, nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo ............ T '
G.vdu. nuo ’‘!-:'>rnų” 15, 20 ir 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 
Proškos nuo nerviško gaivos 

skaudėjimo ............. 10 ir
Gumas nuo dantų gėlimo . . 
Visokie kvepianti ir mediką

liški muilai .... 10, 15 ir 25e 
Blakėms ir tarakon. m; -dii 25c

1.0 »
25c
5Oc

10c

GYDUOLES HUO
Reikalaudamas gyduolių 
kiekvienas geidžia įgyti 
duoles. Niekas nesuklys, 
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmin
gų. o žinomų vardu

’s 
Balsam 
for Lungs

T Todėl visi kaip vienas Brightono jaunimas atsilankykit ant minėto pa- 
silinksminimo. Atminkite, kad bus daug juokų, taipgi bus daugelis sve- 
čių iš apylinkinių kolionijų. Įžangą: Vyrams 35c. Moterims 25c.

J: . Visus širdingai kviečia LSS. 67 kp. KOMITETAS.
OXKLXIOiOI^I

Perfumos visokių gėlių, 25c.. 50c.. 75c.. $!.<•(•. $2.00 ir daugiau. 
\ Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 
; paslaptingų ir kitokių ligų.

y Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas 
mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus 

ijį; sąžiniškai patarnauta.
VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI 

nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktaru, 
y Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiųstai 

jums ekspresu.
; Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Mlauskciš
PROVIZORIUS

:į 226 Broadway, Kampas C st. Si). BūStt

Lai Mikas Petrauskas Dainuoja 
Jūsų Namuose!!!

Jeigu norit praleist liuosą laiką linksmai 
klausant savo tėvynes dainų. Įdainuotu visiems 
žinomo dainiaus ir kompozitoriaus MIKO PET
RAUSKO. turit nusipirkt sekančias rekordus: 
10 inch 75c.

DARBO ŽMONĖS! PLATINKITE
Jis pasitarnaus Jums visados teisingai ir \įsame 

šventai gins Jūsų reikalus. s**--------

pab

Rado paslėpta 40,000 svarų 
cukraus.

Maisto inspektorius Mu- 
lo\vney pranešė majorui, I 
kad Bostone ant Massachu-. 
setts avė. jisai užtiko paslėp-' 
ta po užraktu 40,000 svarų 
cukraus. Cukrus buvo pa
slėptas rakandų ir kailių 
sankrovoj, kur maisto nie-l 
kados nedėdavo. Tuo tarpu 1 
jau kelinta savaitė visam j 
Bostone cukraus negalima' 
gauti nei vieno trupinėlio. 
Bet ar manot, kad tuos pik
tadarius, ką laikė paslėpę 
cukrų, nubaudė? Ne; "var
nas varnui akin nekelia." 
Paaiškinta, kad tas cukrus 
sudėtas tenai ’del kendžių.”

P. W. Koio- 
dzicj iš Chester 
W. Va.. praneša 
mums rašydama-: 
“Patariu kiekvie
nam. kad pirktu 
tiktai Sevoros Gy
duoles, nes jos 
yra geros, o y- 
patingai Severos 
Balsamas P 1 a u- 
čiatns, už kti: j 
geresnio nėra. 
Mano vaikai tu
rėjo kosulį, mėgi
nome daugelį vi
sokių gyduolių, 
bet perniek; kaip 
pirkome Severos 
Balsam o P 1 a u - 
čiams. tai kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų.

ĮDAINAVO MIKAS PETRAUSKAS, TENORAS, 
su akompan. orkestro*.

E2356. (LIETUVA. TĖVYNĖ MUSU-
(TYKIAI, TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA. 

E2357. (BIRUTĖ.
(KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS. 

E235S. (SUKERKIME KOVĄ.
(DARBININKU MARSELIETĖ.

E2392. (KO LIŪDIT SVETELIAI. 
(SVEIKI BROLIAI DAINININKAI. 

E2393. (JOJAU DIENA.
(SAULELĖ RAUDONA.

E2391. (Už ŠIL1NGĖLJ.
(SIU NAKCIALY.

E2318. (SUKTINIS.
(VALIA. VALUŽĖ. 

E3349. (KUR TAS ŠALTINĖLIS.
(PRIRODINO SENI ŽMONĖS. 

E3350. (NAUJOJI GADYNĖ.
(DAINIUS.

AEPAMIRŠKIT APIE ATEINANČIAS 
KALĖDŲ ŠVENTES.

Įvairiausias dainas ir muziką šokiams, suteiks 
Jums vien tik Columhijos rekordai. Columbijos 
rekordus galit gaut pas rekordų pardavėjus kiek
viename mieste.

Geriausis Kriaučius Bostone.
Jeijru norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite 

lietuvius kriaučius:

CKT ■

I

J. BERžELIONIS & CO.
4 Ha) market Sq. kampas Cross Str. 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Sq., 

BOSTON, MASS.

*4

(Severos Balsamas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei
kalauti tiktai “ko nors nuo šalčio". Papratimas pasakyti 
pilną vardą reiks] a uja mos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Balsamas Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalimą, taipgi sirguliavimus, 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties influenzos. uždegimo pleuros, trau- 
kučiuojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dusaunios. 
šita gyduolė yra gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems.

KainzSSc ir SO centų — virur aptiekose
Severo* šeimyniško* Gyduolė* parduodamo* 

visur ar»tieko*e. Visuomet r-ikalaukite **Sc- 
ve ros” ir pasakykit pilna yyluolės 
Jeigu arti negalima gauti, tai -žsisakius. iš
siųs tiesiog

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, lowa

COLI MBIJOS REKORDUS GALIMA GRAJINTI 
ANT VISŲ MAŠINŲ.

APTIEKA h
GRAFANOLES 

nuo 18.00 
ir brangiu.

Savera’s Cold and 
Grip Tablata
(Severo* Plotkelf* nuo 
Per Salimo ir Gripo) yra 
žinomos tuomi. kad per- 
(rali peršalimu labii 
trumpu laiku. centai.

REIKALAUKIT Naują Iliustruotą 
Columbijos Lietuviškų Rekordų Ka
talogą. Jeigu negausi! pas savo par
davėją, rašykit mums:

Teisingiausia ir Geriausia

I
Sutaisom Receptus su di- į 
džiausią atyda, nežiūrint ar iš ! 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš- i 
ki. Gyduolių galite gauti, ko- ■ 
kias tik pasaulyje vartoja, taip- ; 
gi visados randasi lietuvis ap- 
tiekorius. ■

EDVARO DALY, Savininkas
18 Broadiay, So. Boston. !
Galite reikalauti ir per laiš- ! 

kus, o mes per ekspresą gyduo- : f 
les atsiųsime. '

Telephone: Back I’ay 4290

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIG \S 

PRITAIKO \K1MUS.

Valandos:
Nuo 1 ii i 3 diena. »>i

Nuo 7 iki 9 vai vakare. )!J 

419 BOYLSTON STR. ;
Suite 119. 420 ir 121.

Netoli didžiojo rsii - (-> knygyno, /

BOSTON, MASS
4
IM

'S
i __i ___ ____________ __

® DAKTARAS

U.L.KAPOCIUS?
1.1 ET U V YS DENI! ST \ S. ĮįjL1ETUVYS DEMTST VS.

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dien.j.)))
Nuo 2 iki 9 vak. ĮiĮ

NEDĖ1.IOM1S < 
>!> 

po pietų, čj

<<(

iki I v.

Ofisas '‘Keleivio’’ name.
(1(251 Broaduay. tarpe C ir D Sts.jp

SO. BOSTON. MASS. )))

I

REIKALINGAS ZECERIS
Butų gerai kad mokėtų 

kiek nors ant Linotype sta
tyt. Gali atsisaukt ir norin
tis mokytis, bet tur mokėt 
lietuvišką statrašą.

"Keleivio" Admin.




